
A GLAMPING EXPERIENCE TO RECONNECT WITH YOUR TEAM

BASECAMP

NIEUWE CONCEPTEN VOOR BEDRIJFSEVENEMENTEN



Na de onzekerheid van de voorbije maanden is er nu eindelijk 
opnieuw perspectief om met collega’s samen te komen en 
een inspirerend moment te delen. Waarom niet met uw team 
‘re-connecten’ in de prachtige en rustgevende natuur van het 
domein Ark van Noë in hartje Kempen? 

 Speciaal voor bedrijven hebben we een formule uitgewerkt 
waarbij kleine groepen verblijven in sfeervolle en luxueuze 
lodgetenten aan de oever van de vijver van het domein. Het 
perfecte kader om te combineren met een meeting, workshop 
en/of teambuildingactiviteit.

Wij voorzien alvast een culinaire barbecue waarbij ook de 
deelnemers de handen uit de mouwen moeten steken, een 
overheerlijk ontbijt, een kanotocht op de Kleine Nete, ... en 
uiteraard overnachting in cosy glampingtenten. 

We beschikken op het domein over 15 tenten:  
9 tweepersoonstenten en 6 tenten voor 4 tot 5 personen.  
Er kunnen in totaal dus 48 personen verblijven. Extra  
tenten zijn mogelijk.

De zonsopgang de volgende dag krijgt u er gratis bovenop ...
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HET VERLOOP
Uiteraard bespreken we het liefst met u persoonlijk het verloop van jullie 
bedrijfsevent. Maar als aanzet geven we hierna een indicatieve tijdsindeling, alles 
kan uiteraard nog aangepast worden in functie van jullie noden en wensen. 

DAG 1

 14 u 

Ontvangst van deelnemers met een welkomstcocktail of -mocktail op het strand 
van de Ark van Noë. Daarna maakt iedereen kennis met de lodgetent waar hij of 
zij de nacht zal doorbrengen.

 15u30 

Nu iedereen is ingecheckt, is er tijd voor een gezamenlijke activiteit. Dit kan 
een meeting of presentatie zijn. Maar we kunnen ook een teambuildingactiviteit 
inlassen of een verkwikkende boswandeling. Aan u de keuze.
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 18u 

We starten met de voorbereidingen van het avondmaal. Alles staat in het teken 
van samenwerking.  De deelnemers worden opgesplitst in duo’s en onze chef 
deelt de taken uit: groenten voorbereiden, vlees marineren, vispapillotten maken, 
brood bakken, ... Uiteraard wordt er gewerkt met Kempense streekproducten: 
asperges en andere seizoensgroenten, streekbier, geitenkaas van Polle, ...

 19u30 

Ondertussen brandt de Ofyr-barbecue en herwerkt onze chef alle voorbereide 
ingrediënten tot culinaire hoogstandjes. Iedereen geniet van het moment en 
de lekkere gerechten. Er is voldoende gelegenheid om bij te praten rond het 
kampvuur. Een live gitarist zorgt voor de muzikale omkadering. De gasten 
zoeken daarna hun lodgetent op en genieten nog van een rustig moment aan  
de oever van de vijver voor het slapengaan.
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DAG 2

 8u30 

Na een deugddoende nachtrust wordt iedereen getrakteerd op een royaal en 
overheerlijk ontbijt. Aan de tent geleverd om rustig te ontwaken en te kunnen 
genieten aan de vijver...

Na het ontbijt voorzien we een ontspannend kajak- of kanotochtje op de 
Kleine Nete.  Op het domein van de Ark van Noë ligt namelijk een vertrek-  
en aankomststeiger voor kajaks en kano’s.

De teamactiviteit wordt in stijl afgerond met een slotdrink..
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PRIJZEN (excl. btw)

Groep vanaf 48 personen: 315 euro/pp

 Inbegrepen: 

• Welkomstdrink
• Huur meetingroom
• Culinaire barbecue
• Gitarist
• Drankenforfait
• Overnachting in lodgetent met ontbijt
• Kanotocht 
• Slotdrink
• Eventmanager en professionele bediening

Deze activiteit kan georganiseerd worden van 
begin april tot midden oktober 8



EXTRA’S

Als u onze glampingformule voor bedrijven wilt uitbreiden, dan 
kan dit uiteraard. De Ark van Noë beschikt bijvoorbeeld over twee 
houtgestookte hottubs voor een nog meer ontspannende ervaring te 
midden van de natuur.

En vlak bij de Kleine Nete staat een authentieke Finse sauna. De 
rode gloed van het houtvuur binnenin geeft een bijzondere sfeer. 
Zen verzekerd.

Ook culinair kunnen we een ‘extra mile’ afleggen om aan uw 
wensen tegemoet te komen. We bespreken graag met u de 
mogelijkheden.
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TEAMBUILDING

De glampingformule kan ook gecombineerd worden met een 
leuke teambuildingactiviteit. De Ark van Noë heeft hiervoor 
verschillende troeven. De vijver met strand is er slechts één 
van. De bosrijke omgeving, de Kleine Nete, de fietsroutes, ... zijn 
er andere. We hebben zelfs enkele exclusieve concepten voor 
teambuildingevents uitgewerkt:

 The Bear Grylls Survival 

De deelnemers worden op de proef gesteld met een reeks 
survivalproeven: vuur maken, water recupereren uit planten, 
eetbare bessen herkennen, een schuilplaats bouwen, ... Ook culinair 
staan er uitdagingen op het programma: op de barbecue liggen 
bekende en minder bekende delen van de koe of eetbare insecten, ...
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 The Fifth Element 

De groep wordt opgesplitst in 4 teams die elk een challenge aangaan met één van de 4 
elementen als leidraad: water, vuur, lucht en aarde. Met elke uitdaging is een amulet te 
winnen. Op het einde van de dag worden de 4 amuletten met elkaar gecombineerd in 
de ‘Fifth element’: een trofee die meegenomen kan worden naar het bedrijf.

 Gladiator 

Een toffe teambuilding die bol staat van de competitie… Teams komen tegen elkaar 
uit in proeven waarbij kracht, samenwerking, tactiek en behendigheid centraal staan: 
paalwerpen, een kar voorttrekken, rotsen rollen, touwtrekken, vlotten bouwen, ...

Spreek er ons over en we werken graag samen met u een onvergetelijk programma uit.
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Bereikbaarheid

De Ark van Noë is makkelijk bereikbaar met de wagen. 
Ruime parkeergelegenheid ter plaatse.

E313

E19

E34

Wenst u een onvergetelijke  
indruk te maken op uw gasten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Ark van Noë 
Arkstraat 6  
2460 Lichtaart 

+32 (0) 478 28 27 83 

events@arkvannoe.be
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