Activiteiten in de omgeving van Kasteel de Berckt
Maak uw verblijf op Kasteel de Berckt compleet met leuke
bijzondere uitjes bij ons in de omgeving.

Action Dome
Bij ons op het terrein worden activiteiten verzorgd door
Action Dome. Voor iedere groep is er wel een passende
activiteit. Er kan gekozen worden uit verschillende
bedrijfsuitjes, teambuildingsactiviteiten, vrijgezellenfeesten,
familiedagen, groepsactiviteiten en activiteiten voor personeelsverenigingen. Een aantal
voorbeelden zijn paintball, buggytochten, jeep safari’s en champagne sabreren.
Bekijk de website voor meer informatie: www.actiondome.nl
Open Up festival
Kasteel de Berckt is de locatie van het bijzondere Open Up Festival. Open Up is het festival
dat de harten opent van zowel jong en oud. Dit is dé plek om nieuwe vriendschappen te
sluiten. Tijdens dit festival kunt u genieten van inspirerende workshops, muziek, dans en
samen zijn. Bekijk de website voor meer informatie: www.openupfestival.nl
Feesten en evenementen
Binnen de muren van Kasteel de Berckt kunt u de perfecte locatie vinden voor een
evenement voor grote groepen. In onze balzaal kunnen namelijk groepen van 300 tot 1500
personen tegelijkertijd dineren. Kasteel de Berckt is de ideale locatie voor een bedrijfsfeest,
gala en veel meer evenementen.
Gewelventocht op eigen risico
Moed, doorzettingsvermogen en creativiteit. Dit zijn de drie belangrijkste zaken tijdens de
Gewelventocht. Het is namelijk zo dat er in ons 800 jaar oude klooster meer gebeurt dan te
verklaren is. Er gaan verhalen rond dat een van de voormalige bewoners nooit rust
gevonden heeft. Ga met een pater mee om uit te zoeken wat de geheimen zijn van Kasteel
de Berckt.
Golven op Kasteel de Berckt
Wij beschikken over onze eigen 9-holes golfbaan. Hier kunt u onder professionele
begeleiding een golfclinic volgen. In 3 uur tijd leert u dan de beginselen van de golfsport. Is
golf net iets te lastig of bent u op zoek naar een andere vorm van golf? Probeer dan voetgolf.
Voetgolf is een leuke en gemakkelijke vorm van golf voor jong en oud. Wij beschikken over 6
voetgolfholes. Het spel is hetzelfde als gewone golf. Het is de bedoeling om met zo min
mogelijk schoten de bal in de hole te krijgen. Niet zo van de voetbal? Probeer dan het
parcours af te leggen met frisbees. Voetgolf is beschikbaar voor groepen tot 40 personen.
Als u met een grotere groep bent is SupaGolf een goed idee. Dit is een variant van golf maar
dan met grotere ballen en clubs. SupaGolf kan gespeeld worden vanaf 50 personen.

Wilt u meer informatie over de activiteiten bij ons in de omgeving?
Neem dan gerust contact met ons op.

