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Ontdek ook ons gezinsvriendelijk
wintersportaanbod!

All-in
FORMULE
WWW.GEZINSSPORTVLAANDEREN.BE
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2018
GENT*- AALST*- DENDERMONDE*- OUDENAARDE*
LOT (ST. PIET. LEEUW)*- GERAARDSBERGEN - DIEPENBEEK
MALDEGEM*- HEIST OD BERG*- LIER - LOMMEL*- ESTAIMPUIS*- WEBSHOP*

* ELKE ZONDAG OPEN VAN 10-18u
* NIEUW VOOR 2018: START WEBSHOP

BLIJF OP DE HOOGTE EN ONTVANG ONZE NEWSLETTERS VIA WWW.GOSPORTBELGIUM.BE

Ook go sport te volgen via

MET STEUN VAN

Goeie reis!
Nieuwjaarsdagen nodigen uit om mekaar te verrassen,
aangenaam te verrassen. Gezinssport Vlaanderen wil in deze
niet achterophinken. Niet alleen duimen wij dat eenieder in dit
kersverse jaar de kans krijgt zich ook op het sportieve vlak
ten volle uit te leven. Wij willen vanuit onze mogelijkheden
mee ijveren en bouwen aan een omgeving waarin gezinnen
gezond kunnen bewegen.
Bovendien zijn wij fier het gloednieuwe ‘Sportief’ te kunnen
voorstellen. Geef toe, het voelt goed aan, het oogt mooi en het
herbergt een verbluffende inhoud. Binnen het geheel van de
winterse omstandigheden brengt ‘Sportief Zomervakanties’
een pak zonnige reisideeën in binnen- en buitenland. Stuk voor
stuk belichten we bestemmingen die iets uitdagends,
iets sportiefs, iets te ontdekken, iets extra in petto hebben.
Dat ons vertrekpunt bij gezinnen ligt is nogal wiedes, we zijn
Gezinssport Vlaanderen en we wensen die naam ook binnen
een vakantieaanbod kracht bij te zetten. Met Gezinssport
Vlaanderen willen we alle gezinnen uitnodigen om te ontdekken
dat kwaliteit, zorgeloos en genieten kenmerkend zijn voor
ons sportief vakantiegebeuren.

Actieve vakanties
voor iedereen:
12
22
29
30
34

Gezinnen
met (jonge) kinderen
Volwassenen &
gezinnen met tieners
Exclusief voor
50-plussers
Eenoudergezinnen

Grootouders
& kleinkinderen

Naast het aanbod in dit magazine leeft onze multisportfederatie
ook op het wereld wijde net. ‘Gezinssport Vlaanderen.be’ opent
een waaier van sportieve mogelijkheden om dag in dag uit die
sportieve attitude te integreren binnen het gezin. Binnen de
sportclub of gewoon op pad met familie, een fikse wandeling,
een pittige fietstocht, … er lokken tal van mogelijkheden ook
via de plaatselijke Gezinsbond. Dagelijks dertig minuten
beweging wordt een vanzelfsprekendheid!
Een ‘gezins-sportieve-2018-wens’ is dan ook voor de hand liggend.
Freddy De Nert
Voorzitter Gezinssport Vlaanderen
Sportdienst van de Gezinsbond

Gezinssport Vlaanderen – Troonstraat 125, 1050 Brussel
T 02/ 507 88 22 – F 02/507 88 63 – gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

WWW.GEZINSSPORTVLAANDEREN.BE
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ADMB
Verzekeringen,
ook bij ú
in de buurt!
Ontdek een kantoor in uw buurt
op admb.be/contact

ADMB.be
ADMB Verzekeringen nv – FSMA 013334A

GEZINSSPORT VLAANDEREN

Sportieve

2018
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zome
Voel je de zomer al kriebelen? Ben je op zoek naar een
actieve invulling van je vakantie? Blader dan snel door
onze nieuwe vakantiebrochure en droom weg bij zon,
zee, strand, bergen, natuur en avontuur. Naast de
succesvolle klassiekers zoals de actieve vakanties in
Oostenrijk en de grootouder-kleinkindvakanties aan
de kust & in de Ardennen, zijn er ook een aantal
bijzondere nieuwkomers, o.a. de actieve boerderij
vakanties in Nederland en de wandelmidweken in
de Voerstreek en de Eifel.

Waarom kiezen voor
Gezinssport Vlaanderen?
• gevarieerd vakantieaanbod
(mix van sport, ontspanning en cultuur)
• gezinsvriendelijke vakanties
• degelijke prijs-kwaliteitsverhouding
• begeleide groepsreizen
• zorgeloos genieten
• mooie voordelen en kortingen voor
leden Gezinsbond en Gezinssport Vlaanderen

Jeugdkampen
AFYA, de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond,
organiseert tijdens de schoolvakanties heel wat
jeugdkampen in verschillende thema’s, o.a. sport &
spel, avontuur, dieren en sport & taal. Meer informatie
vind je in de AFYA-brochure, aan te vragen op
afya@gezinsbond.be, of op de website www.afya.be.

Zoek je een sportief ren
jeugdkamp voor je kinde
  of kleinkinderen?

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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Info en reservaties:

: 078 156 100
contactcenter@vayamundo.be
www.vayamundo.be

VAYAMUNDO HOUFFALIZE

VAYAMUNDO OOSTENDE

Verschillende restaurants, waaronder een all-in buffet met showcooking | Zwembad met
sauna, whirpools en wellnessruimte | Binnenspeeltuin | Fitness | Animatie overdag en ‘s avonds
ambiance voor jong en oud | Gezellige kamers, studio’s en appartementen aan scherpe prijs.

NL

Inspiratiebr
ochure 201
8


Ontvang onze nieuwe
inspiratiegids 2018 via
www.vayamundo.be/
brochure

3 clubs
1 happiness!

#lovevayamundo
facebook.com/vayamundo.be

Ontdek ons volledig aanbod en alle
voordelen op www.vayamundo.be

Vayamundo Houffalize | Ol Fosse d’Outh 1 | 6660 Houffalize
Vayamundo Oostende | Zeedijk 290-330 | B-8400 Oostende

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wat je moet weten,
voor je op vakantie vertrekt

Hoe inschrijven?
Online

Op de website www.gezinssportvlaanderen.be vind
je een overzicht en uitgebreide informatie over onze
sportieve groepsvakanties voor gezinnen, volwassenen,
grootouders en kleinkinderen. Klik door naar
‘Ik wil op vakantie!’ en maak je keuze.

kantie
VoordelidgGEopZIva
NS
als li & geziSPnsORboT nd!
VLAANDEREN

• Gezinskorting: € 30/persoon korting vanaf het
tweede (en volgende) kind(eren) van hetzelfde gezin
bij inschrijving voor dezelfde vakantie.
- Voor leden van de Gezinsbond: deze korting wordt
rechtstreeks in je online portemonnee gestort.
- Voor leden Gezinssport Vlaanderen: deze korting
ontvang je onder de vorm van een cadeaubon,
te gebruiken bij boeking van een volgende
sportieve vakantie.

Op papier
Wens je liever ‘met pen en papier’ in te schrijven?
Vraag het inschrijvingsformulier aan op ons
secretariaat, via telefoon (02/507 88 22) of mail
(gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be).

Kortingen
Binnenlandse vakanties
Heb je een lidkaart van Gezinssport Vlaanderen of van
de Gezinsbond op zak? Dan geniet je van volgende
mooie voordelen en kortingen:

Wandelvakanties
Niveau wandeltochten
Op verschillende vakanties worden er (dagelijks)
wandeltochten gepland. Bij deze wandelvakanties vind
je steeds een indicatie van het niveau van de wandeltochten, rekening houdend met de afstand en het type
parcours (verharde of onverharde paden en aantal
hoogtemeters):
makkelijk
matig
stevig
zwaar

• € 40 voordeel voor leden van de Gezinsbond of
Gezinssport Vlaanderen! Vergeet dus zeker niet je
lidnummer te vermelden. Als lid doe je sowieso al
€ 40 profijt!
• Vroegboekkorting: vlugge inschrijvers krijgen een
korting van € 15/persoon, onmiddellijk verrekend op
de factuur! (boeken vóór 1/2/2018 voor een sportieve
vakantie tijdens de paasvakantie en mei/juni, vóór
1/4/2018 voor de vakanties in juli t.e.m. september en
vóór 1/9/2018 voor de herfstvakantie). De vroegboekkorting is niet geldig op de weekendformules in de
Bosberg en Reigersnest.

Buitenlandse vakanties
Enkel leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen kunnen deelnemen aan onze buitenlandse vakanties. Ben je nog geen lid? Geen probleem! Op het
inschrijvingsformulier (online of papier) kan je aankruisen welk lidmaatschap je wenst aan te gaan en wat je
hiervoor moet doen.
• Vroegboekkorting: boek tijdig en krijg een korting
van € 15/persoon, onmiddellijk verrekend op de
factuur. (boeken vóór 1/2/2018 voor een sportieve
vakantie tijdens de paasvakantie en mei/juni, vóór
1/4/2018 voor de vakanties in juli t.e.m. september en
vóór 1/9/2018 voor de herfstvakantie)

Tip!
Zowel voor onze binnen- als buitenlandse sportieve
vakanties gelden er bijzondere voorwaarden. Lees ze op
voorhand even na op www.gezinssportvlaanderen.be
alvorens in te schrijven.
SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

7

OVERZICHT

Sportieve

zomervakanties

2018

Actieve weekends voor gezinnen met jonge kinderen
Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

BOSWEEKEND
Vakantiecentrum De Bosberg
Houthalen - België

3-5 jaar

€ 59

€ 69

6-11 jaar

€ 99

€ 109

va. 12 jaar

€ 165

€ 175

STRAND- EN ZEEWEEKEND
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde - België

Pag.

1818/BOS

P. 12

2137/ZEE

P. 13

Code

Pag.

8127/BV

P. 15

5529/BW

P. 16

9329/WF

P. 17

7531/WV

P. 18

5331/AV

P. 19

5533/AV

P. 20

1744/BOS

P. 21

gratis

-3 jaar
14-16 september

Code

gratis

-3 jaar
29 april - 1 mei

Prijs
niet-leden*

3-5 jaar

€ 59

€ 69

6-11 jaar

€ 99

€ 109

va. 12 jaar

€ 165

€ 175

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden*

-3 jaar

€ 35

-

3-8 jaar

€ 270

-

9-14 jaar

€ 285

-

va. 15 jaar

€ 310

-

7-11 jaar

€ 755

-

12-15 jaar

€ 794

-

va. 16 jaar

€ 899

-

7-13 jaar

€ 825

-

14-15 jaar

€ 950

-

va. 16 jaar

€ 1.020

-

7-13 jaar

€ 895

-

va. 14 jaar

€ 995

-

6-9 jaar

€ 530

-

10-15 jaar

€ 595

-

va. 16 jaar

€ 765

-

6-11 jaar

€ 545

-

12-15 jaar

€ 575

-

va. 16 jaar

€ 675

-

-4 jaar

€ 35

€ 75

4-11 jaar

€ 199

€ 239

12-16 jaar

€ 230

€ 270

va. 17 jaar

€ 415

€ 455

Actieve vakanties voor gezinnen met kinderen

Ni e
uw

Periode

2-6 juli

14- 27 juli

15-25 juli

ACTIEVE BOERDERIJVAKANTIE
Boerderij BoeBaDoe
Beringe - Nederland

BERGWANDELVAKANTIE
Gasthof Mooswirt ★★★
Mooslandl - Oostenrijk
ACTIEVE WANDELEN SPORTVAKANTIE
Hotel Balnea ★★★★
Dolenjske Toplice - Slovenië

27 juli 6 augustus

WANDEL- EN FIETSVAKANTIE
Hotel Angelini ★★★
Torbole sul Garda - Italië

28 juli 5 augustus

ACTIEVE WANDELEN AVONTUURVAKANTIE
Hotel Sperlhof ★★★
Edlbach - Oostenrijk

11-19 augustus

29 oktober 2 november

8

Programma - Verblijf

ACTIEVE WANDELEN AVONTUURVAKANTIE
Hotel Mooswirt ★★★
Mooslandl - Oostenrijk

ACTIEVE BOSMIDWEEK
Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Houffalize - België

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

Actieve vakanties voor volwassenen en gezinnen met tieners
Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden*

WANDEL-, FIETSEN CULTUURVAKANTIE
Athene - Griekenland

12-15 jaar

€ 1.120

-

10-16 februari

va. 16 jaar

€ 1.180

-

12-15 jaar

€ 1.090

-

va. 16 jaar

€ 1.180

-

12-15 jaar

€ 1.075

-

va. 16 jaar

€ 1.165

-

8-14 april

28 oktober 2 november

WANDEL- EN
CULTUURVAKANTIE
Hotel San Mauro ★★★★
Napels - Italië
ROME
ACTIEF ONTDEKKEN
Hotel Ranieri ★★★
Rome - Italië

Code

Pag.

9007/WF

P. 22

7415/WF

P. 23

7344/WV

P. 26

Ni e
uw

Ni e
uw

Ni e
uw

Actieve vakanties voor volwassenen
Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden*

Code

Pag.

4-8 juni

WANDELMIDWEEK
Hotel Blanckthys
Voeren - België

va. 30 jaar

€ 420

€ 460

3523/WA

P. 27

7-13 juni

WANDEL- EN
CULTUURVAKANTIE
Pension Losanna
Le Cinque Terre - Italië

va. 30 jaar

€ 1.175

-

7724/WA

P. 24

22-29
september

WANDELEN IN DE VOETSPOREN
VAN DE ETRUSKEN
Loriana Park Hotel ★★★
Lago di Bolsena - Italië

va. 30 jaar

€ 1.030

-

7639/WV

P. 25

24-28
september

WANDELMIDWEEK
Hotel Zur Post ★★★
Eifel – Duitsland

va. 30 jaar

€ 310

-

9439/WA

P. 28

Actieve vakantie exclusief voor 50-plussers
Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden*

Code

Pag.

10-15 juni

FIETS- EN WANDELVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde - België

50+

€ 385

€ 425

2124/WF

P. 29

(*) Leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen genieten een korting van € 40 op de binnenlandse vakanties (midweek of langer) of € 10 op de weekendformules.
Buitenlandse reizen worden exclusief voor leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen georganiseerd.

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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OVERZICHT

Sportieve

zomervakanties

2018

exclusieve actievese
groepsvakanti
Actieve vakanties exclusief voor eenoudergezinnen
Periode

Programma - Verblijf

8-13 juli

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vayamundo
Oostende - België

15-20 juli

Ni e
uw

4-12 augustus

27-31 augustus

ACTIEVE NATUUREN AVONTUURVAKANTIE
Vayamundo
Houffalize - België
ACTIEVE WANDELEN AVONTUURVAKANTIE
Gasthof Mooswirt ★★★
Mooslandl - Oostenrijk

ACTIEVE BOERDERIJVAKANTIE
Boerderij BoeBaDoe
Beringe - Nederland

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden*

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 270

€ 310

6-11 jaar

€ 290

€ 330

va. 12 jaar

€ 495

€ 535

8-11 jaar

€ 235

€ 275

12-15 jaar

€ 285

€ 325

va. 16 jaar

€ 525

€ 565

6-11 jaar

€ 530

-

12-15 jaar

€ 560

-

va. 16 jaar

€ 660

-

-3 jaar

€ 35

-

3-8 jaar

€ 270

-

9-14 jaar

€ 285

-

va. 15 jaar

€ 310

-

Code

Pag.

2728/AV

P. 30

1729/AV

P. 31

5532/AV

P. 32

8135/BV

P. 33

(*) Leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen genieten een korting van € 40 op de binnenlandse vakanties (midweek of langer) of € 10 op de weekendformules.
Buitenlandse reizen worden exclusief voor leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen georganiseerd.

Actieve natuur- en avontuurvakantie in Houffalize

10
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Op boerderij BoeBaDoe logeer je in luxetenten met een eigen toilet en lavabo.

Actieve grootouder-kleinkindvakanties
Periode

Programma - Verblijf

2-6 juli

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen
Oostende - België

9-13 juli

30 juli 3 augustus

6-10 augustus

13-17 augustus

20-24 augustus

27-31 augustus

EXTRA PERIODE!
29 okt - 2 november

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde - België

ACTIEVE NATUUREN AVONTUURVAKANTIE
Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Houffalize - België

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen
Oostende - België

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen
Oostende - België

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde - België

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen
Oostende - België

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde- België

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden*

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 240

€ 280

6-11 jaar

€ 270

€ 310

va. 12 jaar

€ 390

€ 430

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 235

€ 275

6-11 jaar

€ 275

€ 315

va. 12 jaar

€ 360

€ 400

8-11 jaar

€ 220

€ 260

12-15 jaar

€ 260

€ 300

va. 16 jaar

€ 445

€ 485

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 240

€ 280

6-11 jaar

€ 270

€ 310

va. 12 jaar

€ 390

€ 430

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 240

€ 280

6-11 jaar

€ 270

€ 310

va. 12 jaar

€ 390

€ 430

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 235

€ 275

6-11 jaar

€ 275

€ 315

va. 12 jaar

€ 360

€ 400

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 240

€ 280

6-11 jaar

€ 270

€ 310

va. 12 jaar

€ 390

€ 430

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 235

€ 275

6-11 jaar

€ 275

€ 315

va. 12 jaar

€ 360

€ 400

Code

Pag.

2727/GK

P. 34

2128/GK

P. 34

1731/GK

P. 35

2732/GK

P. 34

2733/GK

P. 34

2134/GK

P. 34

2735/GK

P. 34

2144/GK

P. 34

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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ACTIEVE WEEKENDS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

Hoogtepunten

★★ Natuur ac tief
beleven in
gezinsverband. Va
nuit je kamer
stap je let terlijk he
t bos in.
★★ Workshop bu
shcraft: survival
technieken leren
voor groot en
klein.
★★ Familie-team
building met
verschillende
groepsopdracht
en

VAKANTIECENTRUM DE BOSBERG – HOUTHALEN (BEL)

Groen bosweekend in Limburg
i.s.m. Gezinsbond,
Bos+ en Natuurpunt CVN

Programma
Voor het vierde jaar op rij slaan Gezinssport Vlaanderen, Gezinsbond, Bos+ en
Natuurpunt CVN de handen in elkaar voor
de organisatie van een groen bosweekend
in Limburg, inclusief nieuw programma.
Genieten met het hele gezin en daarbij wat
opsteken over de natuur, daar draait het
om op dit weekend. Op het programma
staan enkele gesmaakte klassiekers, zoals
bushcraft en knuffelturnen, en verschillende uitdagende nieuwkomers, met o.a.
een oriëntatietocht met kaart en kompas,
een regenboogpad voor de allerkleinsten
én een spannend bosspel voor jong en oud.
Doe mee aan een familieteambuilding
of ga sporen zoeken in het speelbos. Leef je
uit op de sportterreinen o.l.v. een sport
monitor of waag je aan een hoog touwenparcours aan de Plas van H
 outhalen. Dit
weekend biedt een unieke kans om je
kinderen dichter bij de natuur te brengen.

Verblijf
Vakantiecentrum De Bosberg ligt midden
in het prachtige Park Midden-Limburg.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Met de natuur, sport- en recreatiemogelijkheden in de buurt is het een trekpleister
voor elke actieve ‘rustzoeker’.
Kamers & maaltijden – We overnachten in
familiekamers met eigen sanitair. Maal
tijden in buffetvorm.
Ontspanningsmogelijkheden – Binnenzwembad, tennisterreinen, speeltuin,
speelbos, zwemmeer met strand op
wandelafstand.

PRIJS INCLUSIEF
• Alle activiteiten en gebruik van materiaal
• Verblijf in volpension

PRIJS EXCLUSIEF
• Optionele annulatieverzekering (5% van de
totale reissom)
• Toeslag single kamer: € 12
• Vervoer naar het vakantiecentrum dien je zelf
te voorzien

12

BOSWEEKEND
Vakantiecentrum De Bosberg
Houthalen - België

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

Code

gratis

-3 jaar
29 april (16u)
1 mei (14u)

Prijs
niet-leden

Prijs

3-5 jaar

€ 59

€ 69

6-11 jaar

€ 99

€ 109

va. 12 jaar

€ 165

€ 175

1818/BOS

ACTIEVE WEEKENDS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

VAKANTIECENTRUM REIGERSNEST – KOKSIJDE (BEL)

Heerlijk familieweekend aan zee
Programma
Zoek je échte natuurbeleving aan de
Vlaamse kust? We dompelen je onder in
alles wat de kuststreek in de Westhoek te
bieden heeft. Naast de omgeving van het
Reigersnest nemen we je mee naar natuurpareltjes in de streek: van de Schipgatduinen, de Noordduinen, de Doornpanne tot in
De Nachtegaal. Je vindt er duingraslanden,
duinvalleien, een waterwinningsgebied,
bosjes en oude vissershuisjes.
We bieden binnen- en buitenactiviteiten
rond de zee, het strand en de duinen. We
nemen een strand- of natuurgids onder de
arm tijdens een bezoek aan het provinciaal
bezoekerscentrum ‘De Nachtegaal’
of worden begeleid door een sportieve
animator bij verschillende strandspelen.
Jouw gezin maakt kennis met de zee en
kuststreek zoals je niet eerder deed.

Kamers & maaltijden – Reigersnest
beschikt over comfortabele kamers voor
2 tot 5 personen en enkele familiekamers
voor 6 tot 8 personen. Elke kamer
beschikt over een eigen badkamer met
douche, toilet en wastafel.
Ontspanningsmogelijkheden – Gezellige
bar met peuterspeeltuin, binnenspeeltuin met speelbox, ballenbad en springkasteel, buitenspeeltuin en tv-zaal.
Gratis WIFI in de bar.

Hoogtepunten

PRIJS INCLUSIEF
• Alle activiteiten en gebruik van
materiaal
• Verblijf in volpension

gezinnen
★★ Strandolympiade:
aar op
elk
en
teg
het
en
nem
andspelen
str
ve
tijdens sportie

Verblijf
Vakantiecentrum Reigersnest ligt midden
in de duinen, op een tiental minuutjes
wandelen van het strand van Koksijde.
Je parkeert gratis, vlakbij het
vakantiecentrum.

Periode

PRIJS EXCLUSIEF
• Optionele annulatieverzekering
(5% van de totale reissom)
• Toeslag single kamer: € 12
• Vervoer naar het vakantiecentrum
dien je zelf te voorzien

Programma - Verblijf

Leeftijd

STRAND- EN ZEEWEEKEND
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde - België

de zee in en
★★ Garnaalkruien: trek
.
ga zelf garnalen kruien
t
★★ Ontdek de duinen me
s
natuurgid

Prijs
niet-leden

Prijs

Code

gratis

-3 jaar
14 september (17u)
16 september (14u)

i.s.m. Gezinsbond

3-5 jaar

€ 59

€ 69

6-11 jaar

€ 99

€ 109

va. 12 jaar

€ 165

€ 175

2137/ZEE
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LANDHOTEL

Mooswirt

GENUSS &
LEBENSFREUDE
… mitten drin in der Natur,
am schönsten Plateau von
Windischgarsten liegt IHR
„Genuss Refugium”

Wenn Sie Rafting, BerNage,turSeeliebn,en,Wildwasser,
Almhütten und diehtig!
sind Sie bei uns ric
Preis ab € 15,- im Hüttendorf!

Edlbach 34 . 4580 Edlbach
Tel. +43 7562 7430 . Fax +43 7562 7430 -28

LANDHOTEL MOOSWIRT
im Nationalpark Gesäuse
8921 Mooslandl 41 – Österreich
T 0032 3633-2592

ONTDEK, GENIET, BELEEF, …

www.mooswirt.at

AD Mooswirt_Dec2017_90x133_1.indd 1

Stuk voor stuk boeiend, ontspannend,
gezinsvriendelijk en kwaliteitsvol.
Kortom, vakantie met een extra!

12/12/17 1

“...een natuurrijk rustpunt
van gastvrijheid in het hartje
van de Voerstreek”

Je vindt de
vakantie die
bij je past!

GEZINSVAK ANTIE

GROEPSREIZEN & NTIES
INDIVIDUELE VAKA

Gezinsvakantie - Familiatours vzw

Troonstraat 125 | 1050 Brussel | T 02 507 89 89
gezinsvakantie@gezinsbond.be

www.gezinsvakantie.be

Hotel Blanckthys Voeren
Kinkenberg 6
BE-3798 ‘s-Gravenvoeren
T 0032 (0)43 81 24 66
info@blanckthys.be
www.blanckthys.be

Neem alvast een kijkje, scan de QR code

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET KINDEREN

BOERDERIJ BOEBADOE – BERINGE (NLD)

Boerderijvakantie met het hele gezin
Programma

Verblijf

Vind je kamperen best leuk maar hou je ook
wel van een beetje luxe? Hou je van dieren
en het leven ‘op den buiten’? Dan is deze
actieve glamping-vakantie op boerderij
BoeBaDoe zeker iets voor jou! Het woord
glamping is een samenvoeging van de
woorden camping en glamour. Kortom:
heerlijk luxe kamperen zonder zorgen.
Boer Bart en boerin Floor verwelkomen
ons graag op hun boerderij waar heel wat
koeien, pony’s, een paard, varkentjes,
geitjes, kippen en katten te vinden zijn. We
helpen de dieren verzorgen en maken een
ritje op een van de pony’s. We leven ons uit
op de speelweide tijdens de sportieve
boerderij-games en verdwalen in het
maïsdoolhof. In de grote moestuin plukken
we zelf onze groenten en kruiden en helpen
de kookouders met het bereiden van een
heerlijke maaltijd.
Onze sportmonitoren zorgen dagelijks
voor leuke, actieve spelletjes en sport
initiaties. Je verveelt je geen seconde op
deze geweldige boerderijvakantie!

Boerderij BoeBaDoe is een melkveehouderij die omgetoverd is tot een
leuke, leerzame en gezellige
doe-boerderij in Noord Limburg
in Nederland, op 30 km van de
Belgisch-Nederlandse grens.

Periode

2-6 juli

Hoogtepunten
★★ Koeien melken en kal
fjes
voeren met boer Bart
★★ Ponyrijden met boe
rin

Floor
★★ Sporten en ravotten
op de
‘Leef je uit’-weide o.l.v
. onze
sportmonitoren

Kamers & maaltijden – Je verblijft
in luxetenten voor 4 of 6 personen.
De tenten zijn uitgerust met een eigen toilet
en lavabo. Douches zijn voorzien in een
sanitair gebouw of in de tent zelf. Er gaat
speciaal voor jullie een kookploeg mee, die,
met af en toe een beetje hulp van de deelnemers, de lekkerste maaltijden op tafel tovert.

Ontspanningsmogelijkheden – Ponyrijden,
leef-je-uit-weide, maïsdoolhof, belevingstuin,
trampoline, skelters, schommel.
PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Actieve boerderijvakantie o.l.v. ervaren
hoofdbegeleider en jeugdige
animatoren
• Verblijf in volpension (incl. drank aan
tafel)
• Alle activiteiten, incl. gebruik van
sportmateriaal

• Vervoer naar en van de camping dien
je zelf te voorzien.
• Optionele bijstand- en
annulatieverzekering

Programma - Verblijf

ACTIEVE BOERDERIJVAKANTIE
Boerderij BoeBaDoe
Beringe - Nederland

Leeftijd

Prijs

-3 jaar

€ 35

3-8 jaar

€ 270

9-14 jaar

€ 285

va. 15 jaar

€ 310

Code

8127/BV

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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Hoogtepunten

★★ Tweedaagse
hutte

ntocht
★★ Avontuurlijke
raftingtocht
op wildwaterstro
om
(facultatief)
★★ Verrassende
daguits

GASTHOF MOOSWIRT ★★★ – MOOSLANDL (AUT)

tap

Bergwandelen in
het Nationaal Park Gesäuse
WANDELNIVEAU
Niveau:

tot
, goede
stapconditie vereist
Bergwandeltochten in
twee à drie niveau
groepen
Bergachtig parcours

Programma
De bergen veroveren, frisse berglucht
inademen, in een berghut smullen van
lekkere Oostenrijkse streekgerechten en
het prachtige panorama bewonderen.
Klinkt dit als muziek in je oren? Dan is deze
bergwandelvakantie echt iets voor jou.
Dagelijks staat er een bergwandeling op het
programma in de prachtige natuur van het
Nationaal Park Gesäuse en het Natuurpark
Eisenwurzen. We wandelen o.a. vanuit
Buchauersattel (861 m) naar de top van de
berg ‘Grabnerstein’, gelegen op 1.847 m
hoogte. De Grabnerstein wordt omschreven
als de mooiste ‘bloemenberg’ van Steiermerk. De hoogste toppen bereiken we op

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Ervaren Vlaamse begeleiding voor
de hele reisorganisatie
• Verblijf in volpension
(incl. lunchpakket voor de dagtochten)
• Deskundige begeleiding tijdens de
wandeltochten door ervaren
Oostenrijkse wandelgidsen
• Tweedaagse huttentocht
• Leuke nevenactiviteiten, zoals
zwemmen, volleybal, quiz,
gratis sauna,…
• Comfortabele busreis (2 nachtreizen)

• Optionele bijstand- en
annulatieverzekering
• Rafting, ter plaatse te betalen
(facultatief)
• Forfaitaire toeslag single kamer: € 60
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.
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Periode

Programma - Verblijf

14-27 juli

BERGWANDELVAKANTIE
Gasthof Mooswirt ★★★
Mooslandl - Oostenrijk

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

de Lahnerleitenspitze (2.027 m), de Tamischbachturm (2.035 m) en Riffel (2.106 m).
Indien gewenst wordt de groep tijdens
de wandelingen opgesplitst in drie niveau
groepen, zodat iedereen op eigen tempo de
wandeling tot een goed einde kan brengen.
De wandeltochten worden begeleid door
deskundige Oostenrijkse wandelgidsen.

Verblijf
We verblijven in hotel Mooswirt, in de
prachtige regio Mooslandl (Landl), op het
kruispunt van de Salztaler en de Ennstaler
Alpe, in beschermd natuurgebied. Aan
de ene kant zie je de uitgestrekte en beboste
Wildalpen, aan de andere kant heb je het
prachtig ruwe Gesäuse-gebied.
Kamers & maaltijden – Dit gastvrije hotel is
voorzien van alle comfort (bad of douche en
toilet in ruime familiekamers), mooie eetzaal
met zeer gevarieerd en uitgebreid familiebuffet.
Ontspanningsmogelijkheden – Sauna en
infrarood-kabine. Vlakbij het hotel vind je
een grote speelweide, beachvolleybalterrein
en zwemmeer.

Leeftijd

Prijs

7-11 jaar

€ 755

12-15 jaar

€ 794

va. 16 jaar

€ 899

Code

5529/BW

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET KINDEREN

HOTEL BALNEA ★★★★ – DOLENJSKE TOPLICE (SVN)

Te voet en met de fiets
door het prachtige Zuid-Slovenië
Programma
Vanuit Dolenjske Toplice, een prachtige
regio in Zuid-Oost-Slovenië, plannen we
dagelijks een wandel- of fietstocht. Ons
wellnesshotel is een ideale uitvalsbasis om
de omgeving te voet of met de fiets te
verkennen, maar evenzeer om te relaxen en
te genieten in de thermische baden.
Ter afwisseling van het wandel- en
fietsprogramma staan er bovendien ook
enkele stadsbezoeken en avontuurlijke
sportactiviteiten op het programma.

Verblijf

met lokale specialiteiten. Kinderen slapen
op een eigen kamer die in verbinding staat
met de kamers van de ouders.
Ontspanningsmogelijkheden – (Overdekte)
zwembaden, thermische baden en sauna.
Tal van buitenactiviteiten mogelijk waaronder tennis, fitness, tafeltennis, ochtendgym,… Elke avond na het diner is er
animatie voor iedereen met dans, muziek,
…

WANDELNIVEAU
Niveau:
tot
▲,
normale stapconditie
Wandelingen van 6 à
12 km
Parcours: licht glooiend
terrein met makkelijke
ondergrond

PRIJS INCLUSIEF

Het mooie wellnesshotel ‘Balnea’ ligt in de
Sloveense regio ‘Dolenjske Toplice’. Dit
uitstekende luxehotel in de vallei van de
Susica-rivier biedt ruime kamers, een
prachtige wellness en verschillende
zwembaden, sauna’s,… De schitterende
ligging biedt oneindig veel wandel- en
fietsmogelijkheden. Vlakbij het hotel ligt
een leuk klein stadje, waar het ’s avonds
gezellig is om rond te kuieren.
Kamers & maaltijden – De ruime kamers
zijn uitgerust met balkon, airco, minibar,
TV en gratis Wifi. Prima verzorgde keuken

• Busreis Royal Class (2 nachtreizen)
• Verblijf in volpension (water op tafel),
incl. BBQ in een prachtig natuurpark
• Het volledige programma,
incl. uitstappen en bezoeken
• Onbeperkt gebruik van alle thermische
baden (in- en outdoor)
• Onbeperkt gebruik van het
sauna-complex
• Gebruik van fietsen

PRIJS EXCLUSIEF
• Optionele annulatie- en/of
bijstandsverzekering
• Toeslag single kamer: € 90
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.

Hoogtepunten
★★ Bezoek aan Ljublijana
★★ Rafting op de Krka rivier
★★ Actief bezoek aan adrenaline
park en golfinitiatie in Ototec
★★ Excursie: wandeling tot 250 m
diep in de Kostanjevica grot

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

7-13 jaar

€ 825

15-25 juli

ACTIEVE WANDEL- EN
SPORTVAKANTIE
Hotel Balnea ★★★★
Dolenjske Toplice - Slovenië

14-15 jaar

€ 950

va. 16 jaar

€ 1.020

Code

9329/WF
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Hoogtepunten
★★ 3 dagwandelingen en 2
halfdaagse wandelingen

HOTEL ANGELINI ★★★ – TORBOLE SUL GARDA (ITA)

Wandelen en fietsen
aan het Gardameer
Programma

WANDELNIVEAU
Niveau:

tot
▲ + 1 tocht

categorie
goede stapconditie
vereist

,

Hoogtemeters:
±450 tot 900
hoogtemeters
Parcours: verharde
wegen en smalle
wandelpaden. Hellende
bergpaden.

FIETSCONDITIE
Recreatief niveau:
30 km op vlakke baan

Onze thuisbasis is Torbole, een piepklein
stadje aan de noordkust van het Gardameer
en omringd door bergen tot 2.000 m.
Te voet, met de boot, de fiets of de
berglift verkennen we de adembenemend
mooie natuur en cultuur van dit stukje
Italië. We bieden een zeer mooi wandel
programma in de uitlopers van de
Dolomieten, met o.a. een bergwandeling
vanaf de hoogste top en een adembenemende panoramische wandeling.
Met de fiets rijden we doorheen de
prachtige natuur, langs de rivier Sarca. Met
de boot bezoeken we Limone, een bruisend
stadje met vele terrasjes en een grote
bloemenpracht. Een citytrip naar het
prachtige Verona mag ook niet ontbreken.

Verblijf
We verblijven in het gezellige familiale
hotel Angelini in Torbole sul Garda. Het
hotel ligt op 3 minuten wandelen van het
Gardameer.

★★ Een fietstocht, langs de
rivier
Sarca
★★ Mogelijkheid tot waters
por ten
op het Gardameer

Kamers & maaltijden – De kamers zijn
gezellig ingericht en uitgerust met eigen
badkamer, satelliet-TV, haardroger en een
leuk terras. In het restaurant kunnen we
genieten van een heerlijk ontbijt en de
Italiaanse keuken tijdens de avondmaaltijd.
’s Middags eten we in een lokaal restaurantje of nemen we een picknick mee.
Ontspanningsmogelijkheden – Aan het
hotel ligt een buitenzwembad en tuintje,
waar je kan genieten van de zon en even
kan verpozen.

PRIJS INCLUSIEF
• Busreis Royal Class (2 nachtreizen)
• Verblijf in volpension (water op tafel). ’s Middags
picknick of restaurant onderweg.
• Het volledige programma, incl. uitstappen en bezoeken

PRIJS EXCLUSIEF
• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Administratierecht: € 6 per persoon met een maximum
van € 12 per gezin.
• Toeslag single kamer: € 90

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs*

27 juli - 6 augustus

WANDEL- EN CULTUURVAKANTIE
Hotel Angelini ★★★
Torbole sul Garda - Italië

7-13 jaar

€ 895

va. 14 jaar

€ 995

(*) Opgelet: het kindertarief is enkel van toepassing als de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.
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★★ Met de kabellif t naar 200
0m
en een panoramische wan
deling over de bergkam

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

Code

7531/WV

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET KINDEREN

HOTEL SPERLHOF ★★★ – EDLBACH (AUT)

Wandel- en avontuurvakantie
in de regio Pyhrn-Priel
Programma
In de prachtige omgeving van de vakantie
regio Pyhrn-Priel gaan we op zoek naar de
actieve pareltjes van de streek. We trekken
de bergen van het Nationaal Park Kalkalpen
in o.l.v. een ervaren Oostenrijkse wandelgids.
Zondag, de dag van aankomst, staat er een
verkennende wandeling op het programma.
Van maandag tot vrijdag wisselen we
bergwandeltochten af met verschillende
leuke outdoor-activiteiten, zoals zwemmen,
raften en rodelen.
Op zaterdag, de dag van afreis (nachtrit
met de bus), plannen we nog een actief
dagje rond het hotel, met mogelijkheid tot
zwemmen, wandelen en een golfinitiatie.

Verblijf
We verblijven in het hotel Sperlhof, in een
rustige, landelijke omgeving, op 3 km van
Windischgarsten.
Kamers & maaltijden – Alle kamers hebben
een eigen badkamer en een satelliet-tv.
Er is gratis WiFi beschikbaar.

In het restaurant van Sperlhof worden
typisch Oostenrijkse specialiteiten en
internationale gerechten geserveerd.
Ontspanningsmogelijkheden – Gratis
gebruik van binnen- en buitenzwembaden
en moderne wellnessruimte (sauna,
infraroodcabine en stoombad).

PRIJS INCLUSIEF
• Ervaren Vlaamse begeleiding voor de
hele reisorganisatie
• Alle activiteiten, incl. vervoer ter plaatse
en gebruik van materiaal
• Verblijf in volpension (incl. lunchpakket
voor de dagtochten)
• Comfortabele bureis (2 nachtreizen)

PRIJS EXCLUSIEF
• Drank aan tafel
• Optionele bijstand- en
annulatieverzekering
• Forfaitaire toeslag single kamer: € 60
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.

WANDELNIVEAU
Niveau:
, goede
fysieke conditie vereist
Dagtochten, afgewisseld met sportieve
activiteiten en iets
rustigere wandeling
Bergachtig parcours

Hoogtepunten
★★ Verkenning in het Nationaal
Park Kalkalpen met berggids
★★ Kabellift naar de top van de
Wurbauerkogel waar we
kunnen rodelen
★★ Uitstap naar Gleinkersee, een
prachtig bergmeer + touwenparcours (min. 1m20 groot)
★★ ‘Driftingtour’ op de
‘Steyrschlucht’, met rubberboot op wildwaterstroom
★★ Spectaculaire tocht
door de waterval
‘Dr. Vogelgesangklamm’

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

6-9 jaar

€ 530

28 juli - 5 augustus

ACTIEVE WANDELEN AVONTUURVAKANTIE
Hotel Sperlhof★★★
Edlbach - Oostenrijk

10-15 jaar

€ 595

va. 16 jaar

€ 765

Code

5331/AV

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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Hoogtepunten
★★ Tweedaagse hut ten
tocht
in de bergen
★★ Bezoek aan de Palfau
er
Water vallen in het Nation
aal
Park Gesäuse

GASTHOF MOOSWIRT ★★★ – MOOSLANDL (AUT)

Actieve vakantie in de
bergen en op het water
WANDELNIVEAU
Niveau:
, goede
fysieke conditie vereist
Dagtochten, afgewisseld met sportieve
activiteiten en iets
rustigere wandeling
(vb. Alpaca-wandeling)
Bergachtig parcours

Programma
Tijdens deze actieve vakantie laten we je
kennis maken met tal van actieve en
gezinsvriendelijke activiteiten in de prachtige natuur van het Nationaal Park Gesäuse
en het Natuurpark Eisenwurzen.
We trekken er elke dag op uit, op zoek
naar onvergetelijke ervaringen. Op het
programma staan o.a. een bezoek aan de
watervallen in de Palfauer-Wasserlochkloof
en een wandeling door de Nothklamm,
waar we stenen verzamelen en laten slijpen
tot een echt speerpunt! We plannen een
huttenwandeling in het Nationaal Park
Gesäuse en trekken de bergen in rondom
de Mooswirtalm. We wagen ons ook een
dag op ‘wildwater’ voor een gezinsvrien
delijke raftingtocht.

Verblijf
We verblijven in hotel M
 ooswirt, in de
prachtige regio Mooslandl (Landl), op het
kruispunt van de Salztaler en de Ennstaler
Alpe, in beschermd natuurgebied. Aan de
ene kant zie je de uitgestrekte en beboste
Wildalpen, aan de andere kant heb je het
prachtig ruwe Gesäuse-gebied.

20

★★ Raftingtocht
★★ Wandeling in een gro
t, de
Frauenmauerhöhle, o.l.v
.
een ervaren speleolog
iegids
★★ Alpaca-wandeling
me

Kamers & maaltijden – Dit gastvrije hotel
is voorzien van alle comfort (bad of douche
en toilet in ruime familiekamers), mooie
eetzaal met zeer gevarieerd en uitgebreid
familiebuffet.
Ontspanningsmogelijkheden – Sauna en
infrarood-kabine. Vlakbij het hotel vind je
een grote speelweide, beachvolleybalterrein
en zwemmeer.

PRIJS INCLUSIEF
• Ervaren Vlaamse begeleiding voor de hele
reisorganisatie
• Verblijf in volpension (incl. lunchpakket voor
de dagtochten)
• Alle activiteiten, incl. vervoer ter plaatse en gebruik
van materiaal
• Comfortabele busreis (2 nachtreizen)

PRIJS EXCLUSIEF
•
•
•
•

Drank aan tafel
Optionele bijstand- en annulatieverzekering
Forfaitaire toeslag single kamer: € 60
Administratierecht: € 6 per persoon met een maximum
van € 12 per gezin.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

6-11 jaar

€ 545

11-19 augustus

ACTIEVE WANDELEN AVONTUURVAKANTIE
Gasthof Mooswirt ★★★
Mooslandl - Oostenrijk

12-15 jaar

€ 575

va. 16 jaar

€ 675

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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Code

5533/AV

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET KINDEREN

VAYAMUNDO OL FOSSE D’OUTH – HOUFFALIZE (BEL)

Te land, te water en in de lucht
Programma

Verblijf

Tijdens de herfst is de natuur op haar
mooist: de bladeren verkleuren van groen
naar alle tinten geel, rood en bruin. Het
bos ligt vol met vruchten en noten. Het bos
is in de herfst vochtiger dan in andere
seizoenen, en zo komen er ook kleurrijke
paddenstoelen tevoorschijn. Deze spectaculaire gedaanteverwisseling van het bos
moet je zeker eens van dichtbij gaan
bekijken.
De natuur rondom het hotel nodigt uit
om buiten te vertoeven. We starten de
midweek met een heuse ‘bos-olympiade’
met leuke kennismakingsspelletjes voor
alle gezinnen.
We gaan te voet op verkenning in het
bos en langs het water en maken gebruik
van het sportveld en speelweide voor tal
van sportactiviteiten, zoals voetbal, kubb,
parachutespelen, hockey,….
We leren rotsklimmen en gaan op
oriëntatietocht, op zoek naar de schat van
Fosse D’Outh. We verzorgen de ezeltjes
van het hotel en wagen ons aan een
avonturenwandeling in het bos.

Vayamundo Ol Fosse d’Outh ligt in een
prachtig groene omgeving in de Ardennen,
langs de rivier de Ourthe.

Periode

29 oktober 2 november

Kamers & maaltijden – We beschikken over
comfortabele familiekamers, met
eigen badkamer met douche,
wastafel en toilet, telefoon en
televisie. We verblijven in
★★ Voor peuters & kleuters:
volpension (incl. drank aan
knuffelturnen, landart en
tafel). In het restaurant kan je
zoekspelletjes in het bos
genieten van een heerlijk rijk
★★ Vanaf 8 jaar: rotsklimmen,
gevuld buffet. Gratis Wifi
lasergame en oriëntatie-
beschikbaar in het restaurant
schat tenzoektocht
en aan het onthaal.

Hoogtepunten

Ontspanningsmogelijkheden –
Binnenzwembad, binnenspeeltuin, fitnessruimte. Vlakbij het
hotel ligt een speelweide en
petanquebaan.

★★ Voor iedereen: workshop
‘levende archeologie: Keltenhutten bouwen’, een avonturenwandeling en bos-olympiade
★★ Een leuke mix van sport,
natuurbeleving en ontspanning

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Actieve vakantie o.l.v. ervaren
hoofdbegeleider en jeugdige
animatoren
• Verblijf in volpension
(incl. drank aan tafel)
• Alle activiteiten, incl. gebruik van
sportmateriaal

• Vervoer naar en van het hotel
dien je zelf te voorzien.
• Optionele annulatieverzekering
(5% van de reissom)

Programma - Verblijf

ACTIEVE BOSMIDWEEK
Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Houffalize - België

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden

-4 jaar

€ 35

€ 75

4-11 jaar

€ 199

€ 239

12-16 jaar

€ 230

€ 270

va. 17 jaar

€ 415

€ 455

Code

1744/BOS

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN EN GEZINNEN MET TIENERS

ATHENE & DE PELEPONESSOS (GRC)

Actief ontdekken
van het Oude Griekenland
WANDELNIVEAU
Niveau:

Programma
Deze rondreis neemt je mee van het
machtige Parthenon in Athene tot het
mysterieuze Orakel van Delphi. Wanneer je
de Akropolis en de antieke Agora bezoekt
en ronddwaalt door de mooie straatjes van
de historische wijk Plaka waan je je in
een andere tijd.
Peloponnesos is het zuidelijkste deel
van het Griekse vasteland. Het is een
schiereiland dat via de smalle landengte
van Korinthe met het Griekse vasteland is
verbonden.
We voorzien een heerlijke mix van
actieve, culturele en ontspannende
activiteiten, met o.a.

PRIJS INCLUSIEF
• Vluchten H/T Brussel-Charleroi,
Athene, incl. bagage max. 10 kg
(afmeting 55/44/20) en tas of rugzakje
(35/20/20)
• Transfers vanuit hotel en tussen de
verschillende steden met privé bus
• Verblijf in volpension (water en wijn op
tafel)
• Nederlandstalige en archeologische
gids tijdens de volledige periode
• Goede restaurants en degustaties van
lokale producten

• Bezoek aan Akropolis en het Akropolisch museum
• Bezoek aan Nafplion, één van de meest
pittoreske havenstadjes van Griekenland en de archeologische site Mycene.
• Bezoek aan Olympia, de geboorteplek
van de Olympische Spelen.
• Bezoek aan Patras, de archeologische
site van Delphi (Delfi).

Verblijf
We verblijven in verschillende hotels:
• 2 nachten in het centrum van Athene:
Athens Center Square Hotel
• 1 nacht in Nafplion: hotel Leto Nuevo
• 1 nacht in Sparta: hotel Maniatis
• 1 nacht in Olympia: hotel Europa

• Kloosterbezoek met gids
• Fiets- en wandeltour in Athene,
toegang tot Akropolis en museum,
Olympia, Delphi, en overige entrees.

PRIJS EXCLUSIEF
• Extra koffer tot 15 kg: € 50
• Optionele annulatie- en/of
bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 130
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.

★★ Fietstour langs de
hoogtepunten van Athene
★★ Bezoek aan het By
zantijnse
Mystrás onder begele
iding
van een gids

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

10-16 februari

WANDEL-, FIETSEN CULTUURVAKANTIE
Athene & Peleponessos

12-15 jaar

€ 1.120

va. 16 jaar

€ 1.180

Heenvlucht Brussel-Charleroi > Athene op zaterdag 10 februari om 12u25. Samenkomst in de luchthaven om 10u.
Terugvlucht Athene > Brussel-Charleroi op vrijdag 16 februari om 9u30. Aankomst in Charleroi om 12u30.

22

Hoogtepunten

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

Code

9007/WF

ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN EN GEZINNEN MET TIENERS

Hoogtepunten

★★ Sentiero degli Dei,
wandeling langs
’
het ‘Pad van de Goden
★★ Bezoek Pompeï
Vesuvius,
★★ Klim naar de krater
ge nog
eni
de
a
Etn
de
naast
opa
actieve vulkaan van Eur

HOTEL SAN MAURO ★★★★ – AMALFITAANSE KUST (ITA)

Actief ontdekken van
Amalfi, Capri, Pompei en Napels
Programma
De Amalfi-kust, gelegen op de zuidelijke
flanken van het schiereiland van Sorrento
bij Napels, is één van de mooiste en
spectaculairste kustgebieden in Italië.
Op het programma staan, o.a.
• Twee wandelingen langs de
Amalfitaanse kust.
• Bezoek aan het dorpje Positano, een
schitterend dorpje, gelegen hoog op
een rots en bereikbaar via (steile) trapjes.
• Bezoek aan Amalfi, het culturele en
historische hart van de regio, een
supergezellig stadje met ontelbare
citroen- en limoncellowinkeltjes.
• Bezoek aan Sorrento met zijn schilder
achtige straatjes, gelegen in de Baai van
Napels en naast de Baai van Salerno,
met uitzicht op de Vesuvius.
• Boottocht vanuit Sorrento naar het eiland
Capri. De wandeling over de Sentieri dei
Fortini brengt ons doorheen het adem
benemende natuurpark langs de kust.
• Bezoek aan het historisch centrum van
Napels o.l.v. een gids. Napels is één groot
openluchtmuseum; zoveel oude kastelen,
paleizen en kerken bijeen vind je
nergens anders.

• Bezoek aan Pompei o.l.v. een gids.
Pompeï herbergt de best bewaarde
ruïnes uit de Antieke Oudheid.
• Wandeling over de Lungomare, de
prachtige strandpromenade van Napels.

Verblijf
We verblijven in het mooie viersterren
hotel ‘San Mauro’ in de buurt van Napels.
Dit moderne hotel biedt een elegante en
verfijnde sfeer. Er is gratis WiFi in de hele
accommodatie. Het restaurant serveert
zowel klassieke Italiaanse als internationale gerechten. De tuin met zwembad
nodigt uit om te ontspannen en te genieten
van de zon. Ideale uitvalsbasis voor een
voortreffelijke vakantie.

WANDELNIVEAU
Niveau:

tot
, behoorlijke
wandelconditie vereist
Het nemen van een
reeks trappen of dikke
stenen blokken mag
geen probleem zijn.
De wandelingen
variëren tussen 6 en
11 km.

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Charleroi,
Napels, incl. bagage max. 10 kg
(afmeting 55/40/20) en tas of
rugzakje (35/20/20)
• Transfers ter plaatse met privé bus
• Verblijf in volpension (water en wijn
op tafel bij avondmaaltijd)
• Uitstappen en bezoeken
• Professionele wandelgids tijdens
de hele vakantie

• Extra koffer tot 15 kg: € 50
• Optionele annulatie- en/of
bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 90
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs*

8-14 april

WANDEL- EN CULTUURVAKANTIE
Hotel San Mauro ★★★★
Napels - Italië

12-15 jaar

€ 1.090

va. 16 jaar

€ 1.180

(*) Opgelet: het kindertarief (12-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.
Heenvlucht Brussel-Charleroi > Napels op zondag 8 april om 8u35, met aankomst in Napels om 10u45.
Terugvlucht Napels > Brussel-Charleroi op zaterdag 14 april om 15u15. Aankomst in Charleroi om 18u05.

Code

7415/WF
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN

Hoogtepunten

★★ Wandelen do
or het unieke
landschap van Le
Cinque Terre
★★ Bezoek aan Lu
cca en Pisa

PENSION LOSANNA – LE CINQUE TERRE (ITA)

Wandelen langs de Italiaans kust
WANDELNIVEAU
Niveau:
,
normale stapconditie
Wandelingen van
7 à 12 km
Hoogtemeters:
van 250 tot 400 m

Programma
Vijf rotsachtige dorpjes (Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza en Monterosso) gebouwd op hoge rotsen, dat is
Le Cinque Terre, een N
 ationaal Park en
door UNESCO erkend als Werelderfgoed.
Dag 1 – Bij aankomst in Pisa nemen we
de tijd voor een klein ontbijt. Vervolgens
rijden wij met privé bus naar ons hotel in
Viareggio (45 min) en checken in. In de
namiddag bezoeken wij Pietrasanta: het
mekka van kunst en de marmersculptuur.

Overzicht wandelingen:
• Ameglia – Lerici (Golfo dei Poeti)
• Sestri – Punta Manara
• Manarola – Corniglia
• Levante – Montorosso
Dag 6 – Na een korte busrit maken we een
mooie wandeling in Lucca o.l.v. onze gids.
Dag 7 – Na het uitchecken rijden wij naar
Pisa en bezoeken o.a. de Campo dei Miracoli
(toren, Duomo, Baptisterium) en de Piazza
dei Cavalieri.

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Charleroi, Pisa,
incl. bagage max. 10 kg (55/40/20) en
tas of rugzakje (35/20/20)
• Transfers ter plaatse met privé bus
• Verblijf in volpension vanaf de ochtend
van aankomst (ontbijt in Pisa – lunch in
Viareggio) tot het vertrek naar de
luchthaven (water en wijn op tafel bij
avondmaaltijd)
• Uitstappen en bezoeken
• Professionele natuur- en cultuurgids
tijdens de hele vakantie. De gids is een
Vlaming die in de streek woont.
• Koffer met afmeting 55/40/20 cm tot
10 kg + een tas met afmeting
35/20/20 cm tot 10 kg.

• Extra koffer tot 15 kg: € 50
• Optionele annulatie- en/of
bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 100
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.

Verblijf
We verblijven in het charmante pension
Losanna in Viareggio, een authentiek
badstadje aan de Tyrreense kust. Wij
verblijven in vol pension (’s middags een
lunchpakket). ’s Avonds bij het diner is
water en wijn inclusief. De typische keuken
wordt door de familie zelf verzorgd!
Elke kamer heeft een eigen badkamer.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Code

7-13 juni

WANDEL- EN CULTUURVAKANTIE
Pension Losanna
Le Cinque Terre - Italië

va. 30 jaar

€ 1.175

7724/WA

Heenvlucht Brussel-Charleroi > Pisa op donderdag 7 juni om 7u, met aankomst in Pisa om 8u50.
Terugvlucht Pisa > Brussel-Charleroi op woensdag 13 juni om 19u. Aankomst in Charleroi om 20u50.
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Dag 2 t.e.m. 5 plannen we verschillende
wandelingen doorheen de natuurpracht
en authentieke dorpjes van Le Cinque Terre.
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN

Hoogtepunten

de
★★ Actief ontdekken van
r
tuu
cul
he
isc
usk
Etr
iaanse
★
★ Genieten van de Ital
de oever
aan
ken
sfeer en keu
van Lago Di Bolsena

LORIANA PARK HOTEL ★★★ – LAGO DI BOLSENA (ITA)

Wandelen in
de voetsporen van de Etrusken
Programma
Tijdens deze vakantie verkennen wij het
ongerepte land van de Etrusken gelegen op
het grensgebied van 3 verschillende regio’s:
Lazio, Toscane en Umbrië. Al wandelend
verkennen wij enkele prachtige natuur
parken, een beschermd gebied aan de
Tyreense zee en een stukje van de Via
Francigena, de bedevaartsroute die vanuit
Engeland via Assisi naar Zuid-Italië loopt.
De stadjes die wij bezoeken zijn de
pareltjes van de regio, zoals het prachtige
Orvieto gelegen op een blok van tufsteen,
Viterbo met zijn middeleeuws kwartier en
thermen en Bagnoregio: la Citta che
muore. Als extra kers op de taart bezoeken
wij de prachtige tuinen van Villa d’Este
in Tivoli.

Verblijf
Loriana Park Hotel ligt vlakbij het Lago
di Bolsena (het meer van Bolsena), op
wandelafstand van het historische
stadscentrum van Bolsena. De omgeving
rond het hotel beschikt over veel natuurschoon. Prachtige vergezichten in

een groen heuvelachtig landschap worden
afgewisseld door oude ommuurde steden
en dorpen.
Kamers & maaltijden – We verblijven in
volpension (incl. water en wijn bij de
maaltijden). De kamers zijn gezellig
ingericht en beschikken elk over eigen
sanitair, een balkon of terras, airconditioning, tv en gratis internettoegang.

WANDELNIVEAU
Niveau:
,
normale stapconditie
5 wandelingen van
6 à 15 km
Hoogtemeters: tot
maximum 580 m
Parcours: verhard en
onverhard terrein maar
makkelijk begaanbaar.

Ontspanningsmogelijkheden – Buitenzwembad en (privaat) park.

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Zaventem, Rome
Fiumincino, incl. bagage max. 10 kg
(afmeting 55/44/20) en tas of rugzakje
(35/20/20)
• Transfers vanuit hotel met privé bus
• Verblijf in volpension (water en wijn op
tafel), ’s middags een lunchpakket
• Wandelprogramma op verschillende
plaatsen in Lazio en Umbrië o.l.v.
ervaren gidsen
• Uitstappen en bezoeken, o.a. bezoek
aan thermen van Viterbo

• Extra koffer tot 15 kg: € 50
• Optionele annulatie- en/of
bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 100
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Code

22-29 september

WANDELEN IN DE VOETSPOREN
VAN DE ETRUSKEN
Loriana Park Hotel ★★★
Lago di Bolsena - Italië

va. 30 jaar

€ 1.030

7639/WV

Heenvlucht Brussel-Zaventem > Rome Fiumincino op zaterdag 22 september om 9u20, met aankomst in Rome om 11u35. Samenkomst in luchthaven om 7u15.
Terugvlucht Rome Fiumincino > Zaventem op zaterdag 29 september om 19u45. Aankomst in Zaventem om 22u.

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN

Hoogtepunten

★★ Bezoek Vatic
aans

tad
★★ Uitdagend wa
ndelprogramma
in en om het oude
Rome
★★ Bezoek aan de
Catacomben
★★ Wandeling in
het Forum
Romanum met pr
ivé gids

HOTEL RANIERI ★★★ – ROME ACTIEF BELEVEN (ITA)

Wandelen in en om de oude stad
WANDELNIVEAU
Niveau:
tot
,
normale, recreatieve
stapconditie
Dagelijkse wandeling,
tot max. 14 km
Parcours: verhard

Programma
Een bezoek aan Rome is een tocht doorheen
één van de meest spraakmakende stukjes
geschiedenis. Waan je even in de tijd van
Caesar, laat je inspireren door de culturele
rijkdom en geniet van alle historische
trekpleisters tijdens de wandeltochten in en
om de oude stad.
De tochten brengen ons langs alle
Romeinse klassiekers, zoals het Forum
Romanum, het Colosseum, de Engelenburcht,… We wandelen over de Via Appia
en brengen een bezoek aan de Catacomben
o.l.v. een gids (inclusief). We verkennen de
verschillende wijken de Aventijn, Palentijn,

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Zaventem,
Rome Fiumincino, incl. koffer tot 23 kg
en handbagage max. 12 kg
(afmeting 55/40/20)
• Transfer van de luchthaven naar het
hotel met privé bus
• Gebruik van openbaar vervoer
(bus en metro)
• Verblijf in halfpension, avondmaal in
een zeer goed restaurant (water en
wijn op tafel). Laatste dag, incl. lunch.
• Het volledige programma, incl. toegang
tot het Formum Romanum, de
Catacomben, de Vaticaanse musea,
Sixtijnse kapel en Sint-Pietersbasiliek
(zonder wachtrijen)
• Nederlandstalige gidsen

• Extra koffer tot 15 kg: € 50
• Optionele annulatie- en/of
bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 200
• Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.
• Lunch of snack ’s middags.

het Capitool, Trastevere, Testaccio,
Joodse Getto, Lungo Tevere en Gianicolo.
Vanuit ons hotel in Rome plannen we een
uitstap naar Vaticaanstad, met een bezoek
aan de Vaticaanse musea, de Sixtijnse kapel
en de Sint-Pietersbasiliek o.l.v. een gids.
Als extraatje bieden we een Middeleeuws
Barok concert aan in een unieke omgeving.

Verblijf
We verblijven in hotel Ranieri, een charmant en comfortabel hotel in het centrum
van Rome, in een nette buurt op de
Via XX Settembre.
Kamers & maaltijden – Het hotel beschikt
over ruime, comfortabele kamers met
airconditioning en tv. Elke kamer heeft
een eigen badkamer en handdoek service.
’s Morgens word je verwend met een
uitgebreid ontbijtbuffet. Het restaurant
waar wij dineren ligt op 5 minuten
wandelen van het hotel en biedt ons een
top-Romeinse keuken!
Ontspanningsmogelijkheden – In de
gezellige bar en lounge kan je optimaal
ontspannen met een krantje of gebruik
maken van gratis Wifi. Meteen in de
buurt liggen enkele heel leuke koffiebars.
’s Avonds is het er rustig.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

28 oktober 2 november

ROME ACTIEF ONTDEKKEN
Hotel Ranieri ★★★
Rome - Italië

12-15 jaar

€ 1.075

va. 16 jaar

€ 1.165

Code

7344/WV

Heenvlucht Brussel-Zaventem > Rome Fiumincino op 28 oktober om 14u50. Aankomst in Rome om 16u50. Samenkomst in de luchthaven van Zaventem om 12u40.
Terugvlucht Rome Fiumincino > Zaventem op 2 november om 21u30. Aankomst in Zaventem om 23u30.
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN

Hoogtepunten

★★ Rondwandeling rond ’s
Gravenvoeren
★★ Altenbroekwandeling met
Kasteel Altenbroek

HOTEL BLANCKTHYS – VOEREN (BEL)

Wandelen in de rust van
de Limburgse Voerstreek

★★ Bronnenwandeling
★★ Teuvenbergwandeling
★★ Panoramawandeling
daa
★★ Wandeling rond Remers

Programma

Verblijf

Voeren, gelegen tussen Luik, Maastricht en
Aken, is het wandelparadijs van Vlaanderen. De regio biedt een uniek landschap en
heeft het hoogste punt van Vlaanderen
(287,50 m). Naast de mooie wandelpaden
vind je in de Voerstreek diverse bezienswaardigheden zoals het Fort Eben Emael,
culinaire geneugten en ambtelijke bedrijven waar streekgerechten gemaakt worden.

Hotel Blanckthys is een 16e-eeuwse
boerderij die volledig gerestaureerd werd,
gelegen in het historisch gedeelte van
’s-Gravenvoeren. Het hotel heeft een
pittoreske binnenplaats met een tuin en
een gezellige brasserie. Bij het hotel is er
een ruime parkeerplaats; er zijn ook twee
oplaadpunten voor wagens die elektrisch
rijden.

Dag 1 – Inchecken in Hotel Blanckthys
(vanaf 14u). Na intrek op de kamer kunnen
zij die wensen deelnemen aan een kennismakingswandeling (7,5 km) met een eerste
panoramisch zicht op de Voerstreek.

Kamers & maaltijden – Alle kamers zijn
voorzien van kabel-tv en een eigen bad
kamer met douche. In heel het hotel kan
je gratis gebruik maken van WIFI. We
verblijven in volpension. Het restaurant
voorziet zowel klassiekers als specialiteiten
van de eigen keuken.

Dag 2 t.e.m. dag 4 – We spreken iedere dag
af op de parking van het hotel vanwaar we
te voet of met de wagen vertrekken naar
de startbestemming. ’s Middags wordt
een lunchpakket voorzien of eten we in
het hotel, afhankelijk van de duur van
de wandeling. Er staan dagelijks 2 wande
lingen van ±9 km op het programma.
Dag 5 – Ontbijt en uitchecken. Korte
wandeltocht vanuit het hotel. ’s Middags
eten we nog in het hotel. Na de middag
keren we huiswaarts.

o.m.

l

WANDELNIVEAU
Niveau:
,
goede stapconditie
Wandelingen van
±9 kilometer
Heuvelachtig parcours:
verhard en onverhard
terrein maar makkelijk
begaanbaar.

Ontspanningsmogelijkheden – Wellness
(massage, niet inbegrepen in de prijs), tuin.

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Wandelmidweek o.l.v. een
wandelbegeleider
• Verblijf in volpension
• Gratis privé parkeermogelijkheid
aan het hotel

• Vervoer naar en van het hotel dien je
zelf te voorzien.
• Optionele annulatieverzekering
(5% van de reissom)
• Toeslag single kamer: € 60
• Drank aan tafel

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden

Code

4-8 juni

WANDELMIDWEEK
Hotel Blanckthys
Voeren - België

va. 30 jaar

€ 420

€ 460

3523/WA

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN

Hoogtepunten
★★ Vanuit Meer feld langs het
kratermeer, over vulkaankegels
naar de vallei van de Kyll

HOTEL ZUR POST ★★★ – DEUDESFELD (DEU)

Actief ontdekken van de
Duitse Vulkaaneifel
WANDELNIVEAU
Niveau:
,
goede stapconditie
Wandelingen van
± 5 tot 19 km
Parcours: verhard en
onverhard terrein maar
makkelijk begaanbaar,
met af en toe een
stevige klim of afdaling

★★ Wandeling naar de
Wallenborner Geiser

Programma

Verblijf

Tijdens deze wandelmidweek gaan we op
verkenning in één van de mooiste natuurgebieden van Duitsland: het natuurpark
Vulkaaneifel.
We verblijven in hotel Zur Post in
Deudesfeld, op slechts 3 km afstand van
het Meerfelder Maar. De afwisselende
natuur, de uitgestrekte bossen en oude
vulkanen nodigen uit tot wandelen.

We verblijven in het mooie hotel Zur Post
in Deudesfeld, middenin het prachtige,
groene landschap van de Vulkaaneifel.
Gratis WiFi en gratis gebruik van de wellness
(sauna, stoombad en jacuzzi).

Dag 1 – Aankomst na de middag in Hotel
Zur Post. Na intrek op de kamer plannen
we een wandeling langs de Speicherbach
(5 km)
Dag 2 t.e.m. dag 4 – Er staat dagelijks een
begeleide wandeling op het programma
van 13 tot 18 km, langs de mooiste plekjes
van de Vulkaaneifel. ’s Middags wordt een
lunchpakket voorzien.
Dag 5 – Ontbijt en uitchecken. Vanuit
Gerolstein doen we via Munterley en
Hustley nog een stukje van de Eifelsteig
(185 m klimmen, 8 km).

28

★★ Langs het Lieserpfad naar
de Mäuseberg, het Weinfelder
(of Totes) Maar en
Schalkenmehren

Kamers & maaltijden – De kamers zijn
comfortabel ingericht en beschikken over
een badkamer met toilet en douche, tv en
internet op aanvraag. Het restaurant
serveert traditionele gerechten, met
ingrediënten afkomstig uit de Eifel.
Ontspanningsmogelijkheden – Kegelbanen
en wellness-oase.
PRIJS INCLUSIEF
•
•
•
•

Wandelmidweek o.l.v. een wandelbegeleider
Verblijf in volpension
Gratis parkeermogelijkheid aan het hotel
Gebruik van zwembad en wellness-faciliteiten

PRIJS EXCLUSIEF
•
•
•
•

Vervoer naar en van het hotel dien je zelf te voorzien.
Optionele bijstand- en annulatieverzekering
Toeslag single kamer: € 60
Drank aan tafel

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Code

24 – 28 september

WANDELMIDWEEK
Hotel Zur Post ★★★
Eifel – Duitsland

va. 30 jaar

€ 310

9439/WA

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

ACTIEVE VAKANTIES EXCLUSIEF VOOR 50-PLUSSERS

VAKANTIECENTRUM REIGERSNEST – KOKSIJDE (BEL)

Hoogtepunten

Fiets- en wandelweek
aan zee

wandel★★ Prachtige fiets- en
iding
ele
tochten on der beg
of petanque
★★ Wedstrijdje netbal
★★ Samen genieten

Programma
Tijdens deze week geniet je niet alleen van
de gezonde zeelucht, maar staat ook heel
veel plezier centraal. Samen van het leven
genieten, sporten en ontspannen, daar
gaat het om.
Onze begeleiders zorgen elke voormiddag
voor een actieve wandeling, een wedstrijdje
netbal of petanque.
’s Namiddags staat er dagelijks een
fietstocht gepland langs prachtige natuur
en bezienswaardigheden. Tijdens de
fietstochten ontdekken we het aantrekkelijke achterland met zijn polders, heuvels
en weidse vlakten, de charmante Westhoekstadjes met hun rijk verleden en
pittoreske hoekjes en de vele kleine
idyllische dorpjes.
’s Avonds is er tijd voor gezellig samenzijn in de bar, om een terrasje te doen op
de dijk of mee te doen aan een leuke quiz,
bingo of activiteit van het vakantiecentrum.

natuurpalet boordevol cultuur,
visserijfolklore en authentieke
gezelligheid. Parkeren kan vlakbij het
vakantiecentrum.
Kamers & maaltijden – Het vakantie
centrum beschikt over comfortabele
kamers met badkamer met douche en
toilet. In het restaurant kan je genieten van
heerlijke maaltijden.
Ontspanningsmogelijkheden – Gezellige
bar met prachtig zonneterras, tv-zaal.

PRIJS INCLUSIEF
•
•
•
•

Verblijf in volpension
Welkomstaperitief bij aankomst
Dagelijks begeleid wandel- en fietsprogramma
Gebruik van materiaal en sportaccommodatie

PRIJS EXCLUSIEF

Verblijf
Vakantiecentrum Reigersnest ligt midden
in de duinen, op een tiental minuutjes
wandelen van het strand van Koksijde.
Deze bruisende badplaats vormt een uniek

• Eenpersoonskamers zijn beperkt beschikbaar, mits
supplement van € 60.
• Vervoer van en naar het hotel dien je zelf te voorzien.
• Het huren van een fiets is mogelijk, mits supplement
van € 29 voor een gewone fiets (huur voor 5 dagen)
of € 80 voor een elektrische fiets (huur voor 5 dagen).

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden

Code

10 juni (16u30) 15 juni (18u)

FIETS- EN WANDELVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde – België

50+

€ 385

€ 425

2124/WF

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN
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KINKHOORN & RAVELINGEN – OOSTENDE (BEL)

Actieve strand- en zeevakantie
Arrrrrr! Piratenprogramma
Ahoy piraten! Kies mee het ruime sop en
stap aan boord van ons piratenschip. Piraat
Jack zoekt een nieuwe bemanning
voor zijn schip ‘De Zwarte Parel’.
De Zeven Zeerovers zijn er
vandoor met zijn schatkist! Piraat
Jack zoekt helpende handen om
&
o
teg
★★ Piratenspelen: stra
zijn kist met gouden munten en
cluedo
diamanten terug te vinden.
zoek
★★ Schattenzoektocht: op
Stappen jullie mee aan boord?
k
Jac
at
Pira
naar de schat van
Tijdens deze actieve week aan
ers
rov
zee
en
zev
de
en
zee
bieden we jou en je kinderen
ons
★★ Piraten-vijf kamp met kan
een
afwisselend programma van
en
ieigat
nav
n,
kogel schiete
liners
ank
leuke
piratenspelletjes en
en,
niek
ech
tiet
nta
orië
actieve strandsporten, zoals
geren, blindemansparcours
met een piratenooglapje, …
voetbal, honkbal, new games,
frisbee, kubb,…

Hoogtepunten

PRIJS INCLUSIEF

PRIJS EXCLUSIEF

• Actieve vakantie o.l.v. ervaren
hoofdbegeleider en jeugdige
animatoren
• Verblijf in volpension (incl. drank aan
tafel)
• Alle activiteiten, incl. gebruik van
sportmateriaal

• Vervoer naar en van het hotel dien je
zelf te voorzien.
• Optionele annulatieverzekering (5%
van de reissom)
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Periode

Programma - Verblijf

8-13 juli

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen
Oostende - België

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

Bij slecht weer verhuizen we naar de
sporthal van het hotel, waar we kunnen
badmintonnen of tennissen of nemen we
een duik in het zwembad. De sportactiviteiten worden afgewisseld met ontspanning:
een gocarttochtje op de dijk, zandkastelen
bouwen of pootje baden in de zee.

Verblijf
Kamers & maaltijden – We beschikken over
comfortabele studio’s met slaapgelegenheid
voor 4 tot 8 personen (aparte kamer en
zetelbed in living). Alle kamers zijn voorzien van een mooie zithoek met flat
screen-tv, badkamer met douche, wastafel
en toilet.
Ontspanningsmogelijkheden – Overdekt
zwembad, sporthal, grote binnenspeeltuin,
tafeltennistafels, reuzegezelschapsspelen,
indoor petanque en volksspelen.

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 270

€ 310

6-11 jaar

€ 290

€ 330

va. 12 jaar

€ 495

€ 535

Code

2728/AV

ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

VAYAMUNDO OL FOSSE D’OUTH – HOUFFALIZE (BEL)

Op verkenning in de Ardennen
Programma
We verblijven middenin de prachtig groene
Ardense bossen in Houffalize, vlakbij de
rivier de Ourthe. De natuur nodigt uit om
buiten te vertoeven. Op het programma
staan o.a. enkele pittige wandelingen door
het bos en langs de rivier. We maken
gebruik van het sportveld en speelweide
voor tal van sportactiviteiten, zoals voetbal,
kubb, parachutespelen, hockey,…
We gaan pootje baden in de Ourthe en
kajakken op het meer van Nisramont.
Lokale natuurgidsen nemen ons mee op
beverexcursie (wie weet spotten we ’s
avonds wel een beverfamilie die een dam
aan het bouwen is!) en leren ons de kneepjes van het vuur maken en (waterdichte)
kampen bouwen tijdens een workshop
‘wildcraft’.
We knutselen met natuurmaterialen en
gaan op (sporen)zoektocht in het bos. Voor
de oudere kinderen (en ouders) staat er ook
een lasershooting op het programma. Actie
en avontuur verzekerd, voor het hele gezin!

Verblijf

Kamers & maaltijden – We beschikken
over comfortabele familiekamers, met
eigen badkamer met douche, wastafel en
toilet, telefoon en televisie. We verblijven
in volpension (incl. drank aan tafel). In
het restaurant kan je genieten van een
heerlijk rijk gevuld buffet. Gratis Wifi
beschikbaar in het restaurant en aan het
onthaal.
Ontspanningsmogelijkheden – Binnenzwembad, binnenspeeltuin, fitnessruimte. Vlakbij het hotel ligt een grote
speelweide en petanquebaan.

Hoogtepunten
PRIJS INCLUSIEF
• Actieve vakantie o.l.v. ervaren
hoofdbegeleider en jeugdige
animatoren
• Verblijf in volpension (incl. drank aan
tafel)
• Alle activiteiten, incl. gebruik van
sportmateriaal

PRIJS EXCLUSIEF

Vayamundo Ol Fosse d’Outh ligt in een
prachtig groene omgeving in de Ardennen,
langs de rivier de Ourthe.

• Vervoer naar en van het hotel dien je
zelf te voorzien.
• Optionele annulatieverzekering (5%
van de reissom)

★★ We trekken op beverexcursie
,
de natuur in op zoek naar
(sporen van de) bevers.
★★ Kajakken op het meer van
Nisramont en hill-trail in de
steengroeve van Wibrin o.l.v.
opgeleide outdoor-monitoren
van Moulin Bock.
★★ Avontuurlijke bosspelen en
spor tinitiaties o.l.v. onze
spor tmonitoren.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden

8-11 jaar

€ 235

€ 275

15-20 juli

ACTIEVE NATUUREN AVONTUURVAKANTIE
Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Houffalize - België

12-15 jaar

€ 285

€ 325

va. 16 jaar

€ 525

€ 565

Code

1729/AV

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

Hoogtepunten
★★ Tweedaagse hut ten
wandeling
met overnachting in het
Nationaal Park Gesäu
se.
★★ Bezoek aan de Palfau
er
Water vallen. Een niet
te missen
belevenis voor de hele
familie!

GASTHOF MOOSWIRT ★★★ – MOOSLANDL (AUT)

Actieve vakantie in de
bergen en op het water
WANDELNIVEAU
Niveau:
, goede
fysieke conditie vereist
Dagtochten, afgewisseld met sportieve
activiteiten en iets
rustigere wandeling
(vb. Alpaca-wandeling)
Parcours: bergachtig

Programma
We trekken er elke dag op uit, op zoek
naar onvergetelijke ervaringen. Op het
programma staat o.a. een bezoek aan de
watervallen in de Palfauer-Wasserlochkloof,
een wandeling door de Nothklamm, waar
we stenen verzamelen en laten slijpen tot
een echt speerpunt! We plannen een
huttenwandeling in het Nationaal Park
Gesäuse en trekken de bergen in rondom de
Mooswirtalm. We wagen ons ook een dag
op ‘wildwater’ voor een gezinsvriendelijke
raftingtocht.

Verblijf
We verblijven in hotel Mooswirt, in de
prachtige regio Mooslandl (Landl), op het
kruispunt van de Salztaler en de Ennstaler
Alpe, in beschermd natuurgebied.
Kamers & maaltijden – Dit gastvrije hotel
is voorzien van alle comfort (bad of douche
en toilet in ruime familiekamers),
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★★ Rafting
★★ Wandeling door de
Frauen
mauerhöhle, een 64 4
m lange
grot die we verkennen
o.l.v. een
ervaren speleologiegids
.
★★ Alpaca-wandeling
met gids

mooie eetzaal met zeer gevarieerd en
uitgebreid familiebuffet.
Ontspanningsmogelijkheden – Sauna en
infrarood-kabine. Vlakbij het hotel vind je
een grote speelweide, beachvolleybal
terrein en zwemmeer.

PRIJS INCLUSIEF
• Ervaren Vlaamse begeleiding voor
de hele reisorganisatie
• Verblijf in volpension
(incl. lunchpakket voor de dagtochten)
• Alle activiteiten, incl. vervoer ter plaatse
en gebruik van materiaal
• Comfortabele busreis (2 nachtreizen)

PRIJS EXCLUSIEF
•
•
•
•

Drank aan tafel
Optionele bijstand- en annulatieverzekering
Forfaitaire toeslag single kamer: € 60
Administratierecht: € 6 per persoon
met een maximum van € 12 per gezin.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

6-11 jaar

€ 530

4-12 augustus

ACTIEVE WANDEL- EN
AVONTUURVAKANTIE
Gasthof Mooswirt ★★★
Mooslandl - Oostenrijk

12-15 jaar

€ 560

va. 16 jaar

€ 660

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

Code

5532/AV

ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

BOERDERIJ BOEBADOE – BERINGE (NLD)

Glamping met het hele gezin
Programma
Vind je kamperen best leuk maar hou je ook
wel van een beetje luxe? Hou je van dieren
en het leven ‘op den buiten’? Dan is deze
glamping-vakantie op boerderij BoeBaDoe
zeker iets voor jou! Het woord glamping is
een samenvoeging van de woorden camping
en glamour. Kortom: heerlijk luxe kamperen zonder zorgen.
Boer Bart en boerin Floor verwelkomen
ons graag op hun boerderij waar heel wat
koeien, pony’s, een paard, varkentjes,
geitjes, kippen en nog zoveel meer dieren te
vinden zijn. We helpen de dieren verzorgen
en maken een ritje op een van de pony’s.
We leven ons uit in de speelweide tijdens de
boerderij-games en verdwalen in het
maïsdoolhof. In de grote moestuin plukken
we zelf onze groenten en kruiden en helpen
de kookouders met het bereiden van een
heerlijke maaltijd.
Onze sportmonitoren zorgen dagelijks
voor leuke, actieve spelletjes of sportinitiaties. Je verveelt je geen seconde op deze
geweldige boerderijvakantie!

en gezellige doe-boerderij in Noord Limburg
in Nederland.
Kamers & maaltijden – Je verblijft in luxetenten voor 4 of 6 personen. De tenten zijn
allemaal uitgerust met een eigen toilet en
douches zijn voorzien in een gloednieuw
sanitairgebouw of in de tent zelf. Er gaat
speciaal voor jullie een kookploeg mee, die,
met af en toe een beetje hulp van de deelnemers, de lekkerste maaltijden op tafel zullen
toveren voor jullie.
Ontspanningsmogelijkheden – Ponyrijden,
leef-je-uit-weide, maïsdoolhof, belevingstuin,
trampoline, skelters, schommel.
PRIJS INCLUSIEF
• Actieve boerderijvakantie o.l.v.
ervaren hoofdbegeleider en jeugdige
animatoren
• Verblijf in volpension
(incl. drank aan tafel)
• Alle activiteiten, incl. gebruik van
sportmateriaal

PRIJS EXCLUSIEF

Verblijf
Boerderij BoeBaDoe is een melkveehouderij
die omgetoverd is tot een leuke, leerzame

Periode

27 – 31 augustus

• Vervoer naar en van de camping
dien je zelf te voorzien
• Optionele bijstand- en
annulatieverzekering

Programma - Verblijf

ACTIEVE BOERDERIJVAKANTIE
Boerderij BoeBaDoe
Beringe - Nederland

Hoogtepunten

fjes
★★ Koeien melken en kal
voeren met boer Bart
rin Floor
★★ Ponyrijden met boe
op de
★★ Sporten en ravotten
. onze
“Leef je uit”-weide o.l.v
en
tor
oni
sportm

Leeftijd

Prijs

-3 jaar

€ 35

3-8 jaar

€ 270

9-14 jaar

€ 285

va. 15 jaar

€ 310

Code

8135/BV
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ACTIEVE GROOTOUDER-KLEINKINDVAKANTIES
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Hoogtepunten

★★ Piratenspelen:
stratego &
cluedo
★★ Zeeroverstoc
ht: op zoek naar
de schat van Piraa
t Jack en
de zeven zeerov
ers
★★ Piratenschip
knutselen

ACTIEVE ZEE- EN STRANDVAKANTIE – OOSTENDE & KOKSIJDE (BEL)

Piraten-midweek aan de kust
Arrrr! Piratenprogramma
Ahoy piraten! Kies mee het ruime sop en
stap aan boord van ons piratenschip. Piraat
Jack zoekt een nieuwe bemanning voor zijn
schip ‘De Zwarte Parel’. De Zeven Zeerovers

KINKHOORN & RAVELINGEN

REIGERSNEST

LIGGING
• Aparthotel Vayamundo Kinkhoorn &
Ravelingen ligt vlakbij het strand van
Oostende.

LIGGING
• Vakantiecentrum Reigersnest ligt
midden in de duinen, op een tiental
minuutjes wandelen van het strand van
Koksijde.

KAMERS
• We beschikken over comfortabele
studio’s met slaapgelegenheid voor
4 tot 8 personen (aparte kamer en
zetelbed in living). Alle kamers zijn
voorzien van een mooie zithoek met
flatscreen-tv, badkamer met douche,
wastafel en toilet.
ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
• Overdekt zwembad, sporthal, grote
binnenspeeltuin, tafeltennistafels,
reuzegezelschapsspelen, indoor
petanque en volksspelen.
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KAMERS
• Reigersnest beschikt over comfortabele kamers voor 2 tot 5 personen en
enkele familiekamers voor 6 tot 8
personen. Elke kamer beschikt over
een eigen badkamer met douche, toilet
en wastafel.

Verblijf

ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
• Gezellige bar met peuterspeeltuin,
binnenspeeltuin met speelbox, ballenbad
en springkasteel, buitenspeeltuin en
tv-zaal. Gratis WIFI in de bar.

We bieden deze vakantie aan in midweekformule (aankomst op maandagnamiddag
om 17u, vertrek op vrijdagnamiddag om
17u). Verblijf is in volpension.

Periode

Programma - Verblijf

2-6 juli
6-10 augustus
13-17 augustus
27-31 augustus

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen
Oostende - België

9-13 juli
20-24 augustus
29 okt - 2 november

ACTIEVE ZEEEN STRANDVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde - België

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018

zijn er vandoor met zijn schatkist! Piraat
Jack zoekt helpende handen om zijn kist
met gouden munten en diamanten terug te
vinden. Stappen jullie mee aan boord? Op
het programma staan o.a. Piratenspelen,
een Zeeroverstocht en een Piratenschip
knutselen.
Naast al deze piraterij is er uiteraard ook
tijd voor leuke strandspelen en –sporten,
gaan we dansen en turnen met z’n allen en
maken we zeker ook een ritje met de
go-cart op de dijk. ’s Avonds sluiten we af
met een leuke avondanimatie.
Alle activiteiten worden in goede banen
geleid door ervaren kampleiders en jeugdige
animatoren. Piraten-plezier verzekerd!

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 240

€ 280

6-11 jaar

€ 270

€ 310

va. 12 jaar

€ 390

€ 430

-3 jaar

€ 35

€ 75

3-5 jaar

€ 235

€ 275

6-11 jaar

€ 275

€ 315

va. 12 jaar

€ 360

€ 400

Code

2727/GK
2732/GK
2733/GK
2735/GK

2128/GK
2134/GK
2144/GK

ACTIEVE GROOTOUDER-KLEINKINDVAKANTIES

VAYAMUNDO OL FOSSE D’OUTH – HOUFFALIZE (BEL)

Beestige bosmidweek aan de Ourthe
Programma
We verblijven middenin de prachtig groene
Ardense bossen in Houffalize, vlakbij de
rivier de Ourthe. Vlakbij het hotel hebben
de bevers een heuse beverburcht gebouwd.
Ben jij nieuwsgierig naar deze bevers en alle
medebewoners van het bos? Dan is deze
beestige bosmidweek zeker iets voor jou.
Op het programma staan o.a.
• De ezels van het hotel voederen
en verzorgen
• Een beestige bos-quiz
• Leren vuur maken en overleven in
het bos (bushcraft).
We plannen enkele pittige wandelingen
en gaan op ontdekkingstocht naar de dieren
in het bos. Naast al deze beestige activi
teiten is er uiteraard ook tijd voor heel wat
andere leuke spelen, sporten en ontspanning zoals parachutespelen, kubb, zwemmen, hockey,…

Verblijf
Vayamundo Ol Fosse d’Outh is rustig
gelegen in een prachtig groene omgeving in
de Ardennen, langs de rivier de Ourthe.

We bieden deze vakantie aan in
midweekformule (aankomst op
maandagnamiddag om 17u,
vertrek op vrijdagnamiddag
om 17u).
Kamers & maaltijden – We
beschikken over comfortabele
familiekamers, met eigen
badkamer met douche, wastafel
en toilet, telefoon en televisie.
We verblijven in volpension
(incl. drank aan tafel).

Hoogtepunten
★★ We trekken op beverexcursie,
op zoek naar (sporen van)
bevers.
★★ Kajakken op het meer van
Nisramont en hill-trail in de
steengroeve van Wibrin o.l.v.
opgeleide outdoor-monitoren
van Moulin Bock.
★★ Avontuurlijke bosspelen en
sportinitiaties o.l.v. onze
sportmonitoren.

Ontspanningsmogelijkheden –
Binnenzwembad, binnenspeeltuin, fitnessruimte. Vlakbij het hotel ligt
een grote speelweide en petanquebaan.

PRIJS INCLUSIEF
• Actieve vakantie o.l.v. ervaren hoofdbegeleider en
jeugdige animatoren
• Verblijf in volpension (incl. drank aan tafel)
• Alle activiteiten, incl. gebruik van sportmateriaal

PRIJS EXCLUSIEF
• Vervoer naar en van het hotel dien je zelf te voorzien.
• Optionele annulatieverzekering (5% van de reissom)

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs

Prijs
niet-leden

NATUUR & AVONTUUR
AAN DE OURTHE
Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Houffalize - België

8-11 jaar

€ 220

€ 260

30 juli –
3 augustus

12-15 jaar

€ 260

€ 300

va. 16 jaar

€ 445

€ 485

Code

1731/GK

SPORTIEF ZOMERVAKANTIES 2018
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Zoek
boek
online!
www.gezinssportvlaanderen.be

ZOMERTIP!
Doe mee aan onze
zomerse zoektochten in Eeklo.
Elke dag in juli-augustus-september.

