
Kampen 2020
Avanco is de eigenzinnige kruisbestuiving van 

avonturensport, circus en spektakel.

“Avanco is
actie en adrenaline. Avanco is het puntje 
van de stoel, de spanning voor de sprong. 
Avanco is de openvallende mond en de 

zalige herinnering.”

                                          Bedrijven teambuilding  
                                    family day, bedrijfsevents, 
                                 openingsfeest, animatie...

                             Scholen sportdagen, 
                        circusproject, circussportdag,                            
                    schoolfeest, animatie op verplaatsing...

                 Volwassenen paintball, flyboard, 
             vrijgezellen, familiefeesten, verassingsreizen,
      communie- lentefeest, verenigingen...

 Jeugd verjaardagsfeestjes, kampen

           

Contactgegevens
www.avanco-adventure.com 
avancokortrijk@gmail.com
+32 474/68 67 13
            
            Avanco Adventure              
              

Met elke week  een coole 

‘KAMP WAES’ namiddag!!!



Ravotten kamp 
2de en 3de kleuter

                                                 Avontuur op maat van de allerkleinsten.
                                            Vijf dagen vol toffe spelletjes, wervelend 
                                        circus  en  spannend  avontuur.

Adventure kamp (6-12 jaar)

Bij ons kan je je energie kwijt tijdens een boeiende 
vijfdaagse. Avontuur om je geen moment te vervelen! 
Ook dit jaar zijn er terug keuze kampen: Kamp A, Tropical 
Beach en circus.  Meer info hierover op de website.
  

Kom je uitleven tijdens ons meest 
avontuurlijke kamp ooit! Het kamp staat 
garant voor avontuur en fun van het zuiverste 
water! Wie haalt het einde van de week? 
We buitelen van de ene knalactiviteit in de andere 
(lees: paintball, survival, blob, flyboard). 

Kamp A Extreme (intern) 12-16 jaar
 
Meer avontuur? Breng je slaapzak mee en beleef dubbel zoveel 
avontuur. Begin alvast te bibberen voor het nachtspel, strijk je smoking 
voor de casino-avond en spaar je spannendste verhalen voor aan het 
kampvuur.  Gaat door vanaf 12 inschrijvingen.

Kamp A Extreme (extern)
12-16 jaar

Pasen: 6-10 /04, 14-17/04
Zomer: 1-3/07, 6-10/07, 13-17/07, 20-24/07
               10-14/08, 17-21/08, 24-28/08

Inschrijven

Krokus: 24-28/02
Pasen:   6-10 /04, 14-17/04
Zomer: 1-3/07, 6-10/07, 13-17/07, 20-24/07
                10-14/08, 17-21/08, 24-28/08
Herfst:  2-6/11

€130

Inschrijven

Pasen:   14-17/04
Zomer extern: 6-10/07, 13-17/07
                             17-21/08, 24-28/08

Inschrijven

Zomer intern: 17-21/08, 24-28/08

Inschrijven

Elke week  is er een coole 

‘KAMP WAES’ namiddag!!!

€130

€130

€275

Opvang  ‘s morgens: 7u30 - 9u (start kamp) 

Opvang ‘s avonds :  16u -  17u30 
Eigen  picknick  meebrengen


