Boswandeling
CONCEPT KENMERKEN
Complexiteit
Investeringen
Terug

Actief

Concept
Wandel voor meerdere dagen door bossen. Het concept is een totale onderdompeling in de natuur.
Wandelliefhebbers gaan van accommodatie naar accommodatie. Hun bagage wordt gedragen voor hen, die het
mogelijk maakt om te lopen met alleen een minimumgewicht.

DOELGROEP
Dit idee is gericht op toeristen die geïnteresseerd zijn in een actieve vakantie. Alle leeftijden zijn betrokken, maar
de activiteit is vooral gericht naar gezinnen met jonge kinderen en ouderen (rekening houdend met de
bagagetransfer service).

VERNIEUWENDE ELEMENTEN
De combinatie van een ' complete ' service met accommodatie, maaltijden en bagagetransfers, met een totale
onderdompeling in de natuur, innovatief.

Noden waarop wordt ingespeeld
Contact met de natuur: door totale onderdompeling; Breng enkele dagen door in het bos met minimaal contact
met de beschaving.
De behoefte aan comfort: deze onderdompeling wordt aangeboden in combinatie met georganiseerde en
hoogwaardige accommodatie en met hoogwaardige maaltijden.
Het gemak: de service is volledig: elke dag wordt er een picknick voorzien; De bagage wordt vervoerd.
Verkenning: Hiermee kunt u een groter gebied verkennen, wat niet mogelijk is door dagelijks te wandelen vanuit
dezelfde basis.

Specificaties voor mogelijke uitwerking
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▪
▪

Wandelingen kunnen van verschillend duur of moeilijkheidsgraden hebben. In het geval van de Ardennen is de
moeilijkheid altijd relatief klein, behalve in het geval van onweer.
Wandelliefhebbers krijgen een gedetailleerde kaart van de route met suggesties voor pauzes en dingen om
langs de weg te zien.
Accommodatie kan aangeboden worden in een gastenkamer, in een hotel (stilte), op een boerderij of in het
huis van de lokale inwoners. Belangrijk is dat er de mogelijkheid om de avondmaaltijd, Ontbijt en dat de
gastheer of gastvrouw de picknick van de dag bereidt.
Een alternatief voor het verplaatsen van bagage van de ene accommodatie naar de andere is om te wandelen
met een of meer ezels die de bagage dragen. Dit maakt het concept complexer (opvoeden van ezels, logistiek in
geval van problemen met een ezel,...)
Hetzelfde concept kan worden ontwikkeld met de fiets (mountainbike).
Identificeer plaatsen voor de lunchpauze; langs een rivier, een vijver.

Wie kan het initiatief nemen/welke partnerschappen?
Een verhuurbedrijf zou het initiatief kunnen nemen om dit soort aanbod te ontwikkelen.
Wat zit erin aan toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?
•
•

Extra inkomen via overnachtingen, maaltijden en diensten
Een nieuw type klant aantrekken

Hefbomen
•
•
•

Het gebruik van goed gemarkeerde wandelpaden als basis voor het opzetten van paden
De grootte van het Ardense woud, die het mogelijk maakt om dit soort concept te bieden
De bestaande infrastructuur voor BBQ en picknicken in de Ardennen: dit maakt het mogelijk om een beschutte
plaats te hebben tegen de regen in geval van een regenachtige dag.

