
Natuur,avontuur,cultuur



Over Stafort

Uw evenement is onze zorg!

Reeds 25 jaar biedt Stafort een
brede waaier van activiteiten en
concepten aan op haar unieke
locatie, het fort van Stabroek.

Ons team bestaat uit gemotiveerde
medewerkers die naast de vereiste
hardskills ook over de nodige
softskills beschikken.

Waarom Stafort?
Als dynamische evenementen-vennootschap
streven we steeds naar kwaliteit en vernieuwing
van onze activiteiten en programma’s.

Uitgangspunten hierbij zijn: flexibiliteit,
creativiteit, realiteit, veiligheid en respect voor
milieu.

Voor het fort van Stabroek streven we naar een
symbiose tussen natuur, avontuur en cultuur.



Ligging

Het fort van Stabroek ligt op 15 km
van het centrum van Antwerpen,
vlakbij de Belgisch-Nederlandse
grens en de A12.

Er is een ruime parking en het fort is
goed bereikbaar met het openbaar
vervoer.

Er is een bushalte op 100 meter van
de ingang van het fort.



Op maat

In functie van het aantal deelnemers en de beschikbare tijdspanne, kan u kiezen uit
een brede waaier van activiteiten en concepten.

Met meeting zalen en catering kunnen wij voor uw bedrijf de ideale dag organiseren.



Activiteiten

Outdoor experience
● Via ferrata
● Deathride
● Trekvlot
● Speleo box
● Low ropes
● Borneo brug
● Top rope klimmen
● Abseil
Archery tag
Mountainbike
Paintball
Foot golf/disc golf
Bumperballen
Gps oriëntatie
Off road steps
Lasergame
Boogschieten
Drones
Buggy rijden
Bamboe bouwen
Interactive playsystem
Stormbaan
Laser maze
Varen
XXL games
Vuurproef
Escape box
Communicatie proef



Concepten

Highland games
Robinson
Stafort trophy
Fort Boyard
De mol
Bootcamp
Rent a fort
Afterwork



Meeting

Zimmermannzaal

De Zimmermannzaal is een polyvalente zaal die u meeneemt in de geschiedenis
van het fort van Stabroek.

Deze zaal is uitermate geschikt voor uw:
Meeting

After Work Events
Seminaries
Recepties

Private Events
…

Beamer en projectiescherm zijn hier aanwezig.

Aansluitend op de Zimmermannzaal is de binnenplaats waar het in alle privacy
aangenaam vertoeven is tussen de fruitboompjes.



Terras aan de fortgracht

Op de kasseien en tussen de zandzakken, eigen aan het militaire karakter van het
fort, is het aangenaam vertoeven op het terras aan de fortgracht.

Een stretchtent verzekert u van alle comfort, zowel bij een zonovergoten dag als
bij regenweer.

U kan ook plaatsnemen op onze zitpontons om het fort en de omgeving te beleven
vanop de fortgracht zelf.



Traditorebatterij

Plek voor het geschut om aan de keelzijde de fortgracht onder vuur te nemen
voor het fort niet zichtbaar en moeilijk trefbaar.

Op de traditorebatterij boven de ingang van het fort geniet u van een fantastisch
uitzicht op de omgeving en antitankgracht.

Stretchtenten verzekeren u van alle comfort, zowel bij een zonovergoten dag als
bij regenweer.

Uitermate geschikt voor:

After work events

Recepties

…



Catering

Voor catering doen we beroep op een aantal vaste partners die de door u
gewenste formule verzorgen.



Locatie en omgeving

Het fort bevindt zich in de nabijheid van:

● Het Moretusbos (2km)
● Het Ravenhof Stabroek (2km)
● De Brabantse Wal (3km)
● De Kalmthoutse Heide (7km)
● Havencentrum Lillo (7km)
● Antwerpen Centrum (15km)

Er is mogelijkheid tot overnachten vlakbij in:

● De Monnikenhoeve (1km)
● Camping de Ruige Heide (1km)
● Hotel Jerom (7km)
● Novotel Antwerpen (10km)

Info en reserveren

Aarzel niet om ons met eventuele vragen te contacteren.

E-mail: Info@stafort.be
Telefoon: 0032 (0) 3 775 84 00
Mobiel 1: 0032 (0) 4 79 21 54 93
Mobiel 2: 0032 (0) 4 78 27 29 56

mailto:Info@stafort.be

