Wild reset
Ardennen

Het moderne leven wordt complexer, de digitale wereld neemt bezit van ons
en het tempo neemt steeds meer toe, op het werk, maar ook privé. Het leven
speelt zich steeds meer binnen af en meer dan ooit zijn we gewend aan comfort
en gemak. Het lijkt wel of we vergeten waar we vandaan komen.
Want buiten zijn, bewegen, reizen en ontdekken zijn elementaire dingen die
in onze natuur zitten. Het ontspant en houdt je weerbaar en fris, zowel fysiek
als mentaal. Daarom brengen we je opnieuw in verbinding met de natuur, met
jezelf en met anderen. Geen deadlines, geen mails, geen drukte en geen stress.
Van online verbindingen naar offline verbinden.

Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 12 personen - vertrek vanaf 6 personen

Dag 1: Wilding in
Bij aankomst op het verzamelpunt nemen we afscheid van de telefoons en
duiken we de natuur in door middel van een wilde landing. We zetten ons
buitenbasecamp op voor de komende dagen, maken een kampvuur waarop
we ons eten bereiden en genieten met elkaar van de sterren en alles wat de
eerste avond brengt.
Dag 2 & 3: Human & nature
We dompelen ons onder in het wilde leven, grijpen het avontuur aan en leren
je de vaardigheden om langer in de natuur te verblijven wanneer moderne
voorzieningen ontbreken. Twee dagen vol met actie, maar ook stilstaan.
Samen werken we toe naar een uitdaging, waarbij het niet alleen draait om
kennis, maar ook om mentale veerkracht en creativiteit.

Thema
Het thema van de deze reis is Wild Reset. Off the grid, gestript van
onnatuurlijke prikkels en het alledaagse entertainmentcircus, creëren
we een setting om de waan van de dag los te laten. Een waan waarin we
nog wel eens vergeten dat we een schepsel zijn van de natuur en geen
technologisch gefabriceerd product.
We gebruiken de simpliciteit van het buitenleven en de werking van de
natuur als drijvende kracht voor een mentale reset, waarbij een volgelopen
hoofd plaats kan maken voor een frisse open blik en creativiteit zich kan
ontvouwen. Absoluut niet je gebruikelijke werkweek, want in deze serene
wilde wereld kom je tot rust en tot jezelf.
Vier dagen lang zijn we buiten en gaan we mee in het tempo van de natuur.
Actie, maar ook stilstaan. We gidsen je door een leerzame ‘terug-naarje-natuurervaring’ vol met wildernisbeleving en verschillende fysieke en
mentale uitdagingen - gezamenlijk als team maar ook alleen.

Dag 4: Wilding out
Na een magische ochtendactiviteit en een uitgebreide buitenlunch sluiten
we de trip op een leuke manier af. Met een rugzak vol geleerde lessen
uit de natuur en een frisse geresette geest maken we ons op voor een
terugkeer naar het dagelijks leven dat misschien wel in een ander licht
komt te staan na deze trip.

Niveaus
De ingangseis voor deze trip is een gezond lichaam en een open houding.
Fysiek ●●○○○

Comfort ●●○○○

Avontuur ●●●○○

Vaardigheden ●●●○○

Cultuur ●○○○○

Wildlife ●○○○○

Materiaal en uitrusting
Voor een optimale Reset neem je de volgende spullen mee:

• Rugtas
• Wandelschoenen categorie A of
A/B en waterdicht (of waterdichte
sokken)

• Wandelkleding en sokken
• Waterdichte jas en broek
• Buff/muts/pet
• Zwemkleding
• Extra warme en droge kleding
• Donsjas of warme jas (laagjes) en
handschoenen, afhankelijk van het
jaargetijde

• Slaapzak (geschikt voor koudere
temperaturen), slaapmat, kussen

• Kampeerbestek
• Beker/mok
• Vuilniszak en waterdichte zakken
voor je spullen

• Persoonlijke EHBO-kit inclusief
blarenpleisters en sporttape

• Basis toiletartikelen, toiletpapier
en persoonlijke medicatie

• Eventueel regencover voor de
buitenkant van je rugzak

• Paspoort, bankpas en
verzekeringspas

• Telefoon met headphone/oortjes
• Extra tas met persoonlijke spullen

• Hoofdlamp met accu of
reservebatterijen

• 2 liter drinkcapaciteit
(thermosfles/bidon/drinkzak/
softflasks)

TIP!

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke
tarieven.

Kosten

Reisgarantie en boeking

De kosten voor deze reis zijn €495,- per persoon. Dit is inclusief:

Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen
maximaal 12 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de reis
niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow betaalt.
Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van Certo
Escrow een betalingsmail voor de verdere financiële afhandeling.

•
•
•
•
•
•

Gebruik tarp, tent, bushcraftgear en andere outdoorspullen
Ontbijt, lunch en diner voor alle dagen
Overnachtingen in de natuur
Wilderniseducatie & workshops
Een onbetaalbare terug-naar-je-natuur-ervaring
1 of 2 gidsen

Niet inbegrepen zijn je vervoer naar en van het startpunt en een
reisverzekering.

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild-reis, accepteer je de algemene
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

