DIFFERENT ACTIVITEITEN
Limburg

CENTRUM
Design & Architectuurwandeling
Rondleiding van de mooiste architectuurpareltjes in Genk
Bezoek aan o.a. Cosmopolitan Gallery van Koen Vanmechelen
Rolstoeltoegankelijk
Vanaf € 60 per groep incl. gids
City golf
Ontspannende stadswandeling in combinatie met golf
Niet in een gat in de grond slaan, maar tegen ‘targets’ bv.
standbeeld
Geen golfervaring vereist
Vanaf € 20 p.p.
City games
The Target (achtervolgingsspel)
Operation Freddy (rondleiding Genk met knotsgekke gids
freddy)
Codecrackers (code van een bom kraken)
Team me up (citygames op maat)
Spel ondersteboven (zoekspel tuinwijk)
Prijs via offerte bij ichallenge

MIJNVERLEDEN
C-mine expeditie
Interactieve expeditie
Afdalen naar de ondergrondse gangen & beklimming van de
schachtblok
Vanaf € 4.50 p.p. en € 60 per Nederlandstalige gids
Verkenningstocht energiegebouw
Ontdekking doorheen het vernieuwde Energiegebouw van
Winterslag
Vanaf € 60 per groep incl. Nederlandstalige gids
Rondleiding c-mine crib
Rondleiding in het dynamische dienstencentrum
Creatief ondernemerschap staat centraal
Vanaf € 60 inkom, € 60 gidskost
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Studio Piet Stockmans
Kunst opsnuiven in galerij StockmansBLAUW
Je leert meer over de productie van porselein
Mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop
Vanaf € 140/groep van max 20 pers. (workshop € 30 p.p.)

THORPARK
Mijndepot Waterschei
Uniek bezoek aan het mijngebouw van Waterschei
Op pad met een echte mijnwerker
Vanaf € 5 p.p. (15 tot 50 pers.)

FOOD
Finger food route
Verschillende hapjes in diverse winkels in de multiculturele
Vennestraat
Gids vertelt verhalen over het mijnverleden, de winkelstraten
en dergelijke
Vanaf € 6 p.p. incl koffie & proevertjes, € 60 per gids
A’petit wandeling
Belevingstocht van de Vennestraat tot in de tuinwijken van
Winterslag
Stukje van een menu op 3 locaties (aperitief – hoofgerecht dessert)
Vanaf € 45 p.p. incl. gids en menu

SPORT
Vespatocht
Huur van een Vespa met keuze uit verschillende routes
Prijs op aanvraag via vesparoute.com
Fietstocht Nationaal Park
Fietsverhuur mogelijk aan onthaal Kattevennen
Verschillende fietsroutes op het domein
Vanaf € 10 per dag per fiets
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Initiatie boxen
Boksworkshop met basistechnieken van het boksen
Ook mogelijk in-house
Vanaf € 31,80/uur.
Cristal Arena
Stadiontour KRC Genk vanaf € 10 p.p.
Interactieve tour Goal mine vanaf € 5 p.p.
Profvoetballer voor één dag vanaf € 165 p.p.
Boottocht De Fenrir
Kruip in de huid van een Viking via deze tocht
Ideale teambuildig, dagje weg
Picknick, etentje, gids & overnachting mogelijk
Vanaf € 150/dag

KATTEVENNEN
Cosmodrome
Bezoek aan Cosmodrome – hightech spektakel over de ruimte
Product launches in koepel mogelijk
Bezoek vanaf € 7.50

OVERIG
Keramiekcentrum Limburg
Mogelijkheid tot initiatie potenbakken
Teambuilding: maken van een groepswerk
Vanaf € 9 euro p.p.
Brouwerskwintet
Bierdegustaties
Gastronomische hapjes
Aanbod op maat
Kan in hotel zelf
Vanaf € 15/pers
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ANDERE LEUKE ACTIVITEITEN
Bokrijk: Combinatie C-mine & terug in de tijd, uitvoeren ambachten: pottenbakken
Grafitti & tape art
Kattevennen: touwenparcours, klimmuur, ….
Orkesttrade: muziek leren spelen tijdens een initiatie (grote groepen mogelijk)
Battle of the tables: ipadspel tijdens het diner (mogelijk voor grote groepen)
Contact
Via jouw contactpersoon in het hotel
Of
Via VVV Stad Genk
Kerime Filiz & Ine Németh
E.: groepsactiviteiten@genk.be
T.: 089 65 44 33

