EEN DAGJE UIT OP TRANSFO
Inspiratie nodig ? Met onderstaand overzicht plan je een toffe Transfo-dag !
Hieronder vind je een aantal suggesties, je kan uiteraard ook volledig zelf je dag samenstellen.
Er is géén centraal reservatiesysteem.
Vergeet niet vooraf te reserveren bij elke aanbieder ! Alles (ook lunches) moet vooraf geboekt worden.
Raadpleeg ook onze activiteitenkalender via https://www.transfozwevegem.be/agenda !

Voorbeelden van een dagje uit op Transfo

De Circus Brouwerij
. Rondleiding met proeverij
. Lunch
. Brouwersdag
. Lekker biertje op 't terras

Duur

DAG 1 matig actief
voormiddag namiddag

1,5u
1u
8u

11u
12u30

Plan zelf jouw dag Boek via onderstaande links

11u30
12u30
18u

1,5u
1,5u

Oenanthe sport
Avontuur: Hoogtouwenparcours en deathride
Avontuur: Kajak en sup
Teamchallenge (2 teams nemen het tegen elkaar op tijdens de verschillende teambuildingopdrachten)
Lasershoot
GOG paintball
Transfo circuit
Transfo zomert : kajak, sup of aquapiste
Avontuur (touwenparcours, deathride, ...)
Teamchallenge (2 teams tegen in elkaar verschillende teambuildingopdrachten)

2u
2u
2u
1u30
1u30
2u
1u
vanaf 3u
vanaf 3u

Duiktank
. Duikinitiatie
. Snorkelinitiatie
. Rondleiding

2u
1u
1u

https://escapeplong.be/
9u30
10u
https://oenanthe.be/pakket/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen
bekijk starturen en prijzen op de site
bekijk ook details onderaan de tabel

13u

11u
16u

16u

https://www.duikschooltransfo.be/nl/duikinitiatie/

Zomerterras50bar
. Picknick lunch (vooraf reserveren)
. Kubbs/petanque
. Zomercocktails

Transfo rondleiding met gids
Speelplein (vrij toegankelijk)
Picknickkast (vooraf reserveren)

DAG 3 gezellig rustig
voormiddag namiddag

www.decircusbrouwerij.be

Plong escape games
. Transforest
. Werkhuis Elektriekers

Camping Transfo
. Tandemverhuur
. Glamping/Tent/Caravan

DAG 2 zeer actief
voormiddag namiddag

https://www.zomerterras50bar.com/
12u
18u

18u

4u of 8u
20u
2u

14u
20u

https://www.campingtransfo.be/

https://www.transfozwevegem.be/transfotour2022
https://www.transfozwevegem.be/picknick

Detail avontuurlijk sporten bij Oenanthe
Avontuur: Hoogtouwenparcours en deathride
Avontuur: Kajak en sup
Teamchallenge (2 teams nemen het tegen elkaar op tijdens de verschillende teambuildingopdrachten)
Lasershoot
GOG paintball
Transfo circuit
Transfo zomert : kajak, sup of aquapiste
Avontuur (touwenparcours, deathride, ...)
Teamchallenge (2 teams tegen in elkaar verschillende teambuildingopdrachten)

2u
2u
2u
1u30
1u30
2u
1u
vanaf 3u
vanaf 3u

10.00 - 12.00 /13.00 - 15.00 / 16.00 - 18.00
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/avontuur-4
10.00 - 12.00 /13.00 - 15.00 / 16.00 - 18.00
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/avontuur-4
10.00 - 12.00 /13.00 - 15.00 / 16.00 - 18.00
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/teamchallenge-2
9.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00 / 15.30 - 17.00 / 17.30 - 19.00 / 19.30 - 21.00
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/lasershoot-battlefield-live
9.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00 / 15.30 - 17.00 / 17.30 - 19.00 / 19.30 - 21.00
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/gog-paintball
startuur vrij te kiezen
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/transfo-circuit
enkel op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag in de zomervakantiehttps://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/transfo-zomert-aanbod
zie vaste uren via link
9.30 - 12.30 of 14.00 - 17.00 vanaf 4u startuur zelf voor te stellen
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/avontuur-4
9.30 - 12.30 of 14.00 - 17.00 vanaf 4u startuur zelf voor te stellen
https://oenanthe.be/activiteit/transfo/groepen/families-vrienden-verenigingen/teamchallenge-2

