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Beste gast, 

Welkom in Vakantiedomein Dennenheuvel! 

Naast een topvakantiebestemming in Durbuy zijn wij ook dé plek bij uitstek voor het 
organiseren van seminaries, opleidingen en workshops. De diversiteit en mogelijkheden zijn 
eindeloos. Wij beschikken namelijk over zowel functionele meeting rooms als comfortabele 
ontspanningsruimtes. Bivakhuis Le Mont-Pelé leent zich dan weer perfect voor 
teambuildings. 

 

• 7 multifunctionele zalen met een maximale capaciteit van 250 personen
• 55 comfortkamers en 5 wellnessuites 
• communicatiemateriaal in alle zalen 
 (wifi, projector, wit projectiescherm en flipchart)
• een indrukwekkende locatie temidden van een prachtig natuurreservaat
• kwalititatieve service met toegewijde medewerkers
• duidelijke prijsafspraken
• vlotte bereikbaarheid en gratis parkeergelegenheid 

Van een korte meeting tot residentieel seminarie, wij zorgen voor een verblijfsformule die 
inspeelt op de behoeften van je gezelschap. 

In wat volgt geven wij een duidelijk overzicht van de verschillende zalen met hun  
respectievelijke capaciteit. Naast onze interessante all-in arrangementen 
onderscheiden we ons door onze persoonlijke benadering.

Aarzel dus niet om ons te contacteren voor een aanpak en offerte op maat. 
Team Dennenheuvel wens je alvast een aangenaam en inspirerend verblijf! 

Colin Lagasse, 
Manager.
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De vergaderzaal

Zaal met daglicht in de gewenste opstelling.
Internetaansluiting, flip-over, scherm, projector.
Papier, balpennen, mineraalwater. 

Onthaal met koffie: koffie, thee, water, sinaasappelsap, fruit en ontbijtkoeken.
Koffiepauze ’s ochtends: koffie, thee, water, sinaasappelsap, fruit en koekjes.
 
Lunch: 

Driegangenmenu gecreëerd door onze chef.
Voor- en hoofdgerecht, gebak, water & koffie/ thee.

 

* Prijs per persoon, vanaf 15 personen.

t  0032(0)86/21 21 36
btw BE 0408.171.149

www.dennenheuvel.be Mont des Pins 100 dennenheuvel.beinfo@
Bomal s/O 
(Durbuy)6941

MEETING PACKAGE ‘VOORMIDDAG’

€ 40 per persoon

Waarom geen teambuilding organiseren  in de namiddag? Bekijk ons aanbod op p. 12.
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De vergaderzaal

Zaal met daglicht in de gewenste opstelling.
Internetaansluiting, flip-over, scherm, projector.
Papier, balpennen, mineraalwater. 

 
Lunch: 

Driegangenmenu gecreëerd door onze chef.
Voor- en hoofdgerecht, gebak, water & koffie/ thee.

 
Koffiepauze na de middag: koffie, thee, water, sinaasappelsap, fruit en koekjes.

* Prijs per persoon, vanaf 15 personen.
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MEETING PACKAGE ‘NAMIDDAG’

€ 35 per persoon

4



De vergaderzaal

Zaal met daglicht in de gewenste opstelling.
Internetaansluiting, flip-over, scherm, projector.
Papier, balpennen, mineraalwater. 

Onthaal met koffie: koffie, thee, water, sinaasappelsap, fruit en ontbijtkoeken.
 
Koffiepauze voor de middag: koffie, thee, water, sinaasappelsap, fruit en koekjes.
 
Lunch: 

Driegangenmenu gecreëerd door onze chef.
Voor- en hoofdgerecht, gebak, water & koffie/ thee.
 
Koffiepauze na de middag: koffie, thee, water, sinaasappelsap, fruit en koekjes.

* Prijs per persoon, vanaf 15 personen.
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MEETING PACKAGE ‘DENNENHEUVEL’: 
volledige dag

€ 48 per persoon
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STEL JE PAKKET ZELF SAMEN

1/ KIES JE ZAAL
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 Basisformule

Koffie, thee, fruitsap, water, koekjes en een assortiment van fruit.  € 6,00

 Formule ‘Dennenheuvel’

Koffie, thee, fruitsap, water, , koekjes, assortiment van fruit   € 9,00
en ontbijtkoeken.

 Ontbijtformule

Ontbijt geserveerd in ons restaurant.
Koffie, thee, fruitsap, water, assortiment van fruit en ontbijtkoeken, 
stokbrood, sandwiches, divers brood, vleesbeleg en lokale kazen, 
yoghurt, pannekoeken, spek & eitjes , ... 

Prijzen per persoon.        € 14,00
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STEL JE PAKKET ZELF SAMEN

2/ ONTHAAL & KOFFIEPAUZE
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   Broodjesbuffet

Broodjesbuffet, soep, water & koffie/ thee     € 20,00

 
 Dagschotel voorgesteld door onze chef

2 gerechten: voor- en hoofdgerecht of hoofdgerecht en dessert + 

water & koffie/ thee        € 22,00

3 gerechten: voor- en hoofdgerecht, gebak, water & koffie/thee  € 24,00

(water en frisdrank)

Wijn op tafel, 2 glazen p.p.       € 7,00
Fles witte wijn van het huis       € 22,00
Fles rode wijn van het huis       € 22,00

Prijzen per persoon, vanaf 15 personen.      
 

t  0032(0)86/21 21 36
btw BE 0408.171.149

www.dennenheuvel.be Mont des Pins 100 dennenheuvel.beinfo@
Bomal s/O 
(Durbuy)6941

STEL JE PAKKET ZELF SAMEN

3/ LUNCH
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   «After meeting» formule

Gedurende 1 uur serveren we cava, wijn, bier en dranken zonder alcohol.

Portie Ardeense kaas en ham op de tafels.     € 16,00

Prijzen per persoon vanaf 15 personen.

  
 Formule «einde van de dag»

1 cocktail naar keuze (met of zonder alcohol) + hapjes.    € 12,00
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STEL JE PAKKET ZELF SAMEN

4/ AFTER WORK
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Koppel het nuttige aan het aangename en kies voor een residentieel seminarie. Hier leg je 
de focus op productief samenwerken in plaats van files en andere beslommeringen. Een 
verkwikkende nachtrust in een van onze comfortabele kamers doet wonderen om de dag 
erna weer volop te brainstormen!
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RESIDENTIEEL SEMINARIE

1/ ONZE COMFORT-EN WELLNESSKAMERS

Graag die extra touch? 
Reserveer één van onze 5 wellnesskamers,uitgerust 
met italiaanse douche, sauna, bubbelbad en infraroodcabine.
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Om jullie teamgeest een boost te geven moet je in ons bivakhuis Le Mont-Pelé zijn!
Ons bivakhuis bevindt zich in het midden van de natuur, biedt slaapplaatsen aan 58
personen en talrijke activiteiten zoals raften  en mountanbiken in de omgeving.
Zelf koken in onze uitgeruste keuken of liever genieten van onze trainteurdienst?
Wij hebben aan alles gedacht!

WAT KAN JE VERWACHTEN:

• 2 kamers tot 4 personen
• 5 kamers tot 10 personen (met stapelbedden)
• volledig uitgeruste keuken
• polyvalente zaal voor 60 personen met beamer, scherm, TV en WIFI
• gelegen te midden van een natuurgebied met aanpalende bossen en weiden
• barbecuehoek onder pergola
• zitbanken buiten voor 58 personen
• kampvuur
• traiteurdienst

Benieuwd naar sfeerbeelden en meer? Bezoek onze website www.bivak.nzvakanties.be

t  0032(0)86/21 21 36
btw BE 0408.171.149

www.dennenheuvel.be Mont des Pins 100 dennenheuvel.beinfo@
Bomal s/O 
(Durbuy)6941

RESIDENTIEEL SEMINARIE

2/ BIVAKHUIS ‘LE MONT-PELÉ’
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Pak dit jaar uit met een teambuilding te midden van de prachtige Ardeense natuur!
Wij hebben niet alleen originele ideeën maar zorgen ook voor een organisatie van A tot Z 
en binnen jullie budget!

Onze meest gevraagde activiteiten:

1/ Teambuilding in volle natuur
Ontdek het natuurgebied waarin we ons bevinden aan de hand van een unieke teambuilding-
activiteit! Onze natuurgidsen passen zich aan je wensen aan: koken met bloemen, overleven in het 
bos, oriëntatieloop, dropping...  Zowel overdag als ‘s nachts ...
Vanaf € 15 p.p.

2/ Mountainbike- of kajakparcours
Alle remmen los op onze paden of rustig dobberen op de Ourthe. Mogelijkheid om 
elektrische mountainbikes te huren. We stippelen ook parcours op maat uit, doorspekt met proe-
ven en checkpoints.
Vanaf € 15 p.p.

3/ Hoog tussen de boomtoppen
Waaghalzen kunnen een parcours op meer dan 18 meter hoogte uitproberen! Op het programma: 
hangbrug, via ferrata, death ride, boomklimmen en andere teambuildingactiviteiten op maat.
Vanaf € 20 p.p.
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TEAMBUILDING
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Na een intensieve vergadering of teamactiviteit nodigen we je uit in de wellnessruimte.
Een ideale wellnessdag stel je zelf samen! Kies uit ons ruim aanbod van schoonheids-
verzorgingen of lichaamsbehandelingen en vul aan met een sauna- en jacuzzimoment. 
Verder organiseren we ook workshops omkaderd door onze schoonheidsspecialiste. 

 

1/ SPA
SPA van +/- 30 m2 met sauna, bubbelbad, regendouche, lichttherapie en ontspanningsruimte
met sterrenhemel.
Enkel privé af te huren: 1u30 voor slechts € 60,00 voor 2 pers.
Maximaal 4 personen, € 5,00 per extra persoon.

2/ Schoonheidsinstituut
Laat je in de watten leggen met een relaxerende massage (hotstone, stempelkussen,...), 
een verzorging, een manicure of pedicure.
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ONTSPANNING & WELLNESS
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Mont-des-Pins 100
6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
België

Tel. 0032 86 21 21 36
info@dennenheuvel.be
colin.lagasse@dennenheuvel.be
www.dennenheuvel.be

BTW-nummer: BE 0408171149
IBan/BIC: BE64310195985152 – GEBABEBB

Administratieve zetel:
NZ Vakanties
Charleroisesteenweg 145
1060 Brussel
Tel. 0800 95 180

Tarieven geldig vanaf 1/09/2021 tot 31/08/2022, BTW inbegrepen.
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CONTACT & INFO

Dennenheuvel
Bivakhuis ’Le Mont-Pelé’
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