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KidsLife helpt jullie als
jonge ouders vooruit

Het Groeipakket is je kinderbijslag nieuwe stijl
Al gehoord van het Groeipakket? De Vlaamse overheid regelt vanaf 1 januari
2019 alle toeslagen voor gezinnen. De grootste verandering: voortaan heeft
elk kind zijn of haar eigen Groeipakket, met financiële ondersteuning op
maat. Bovendien zijn er nieuwe kinderbijslagfondsen voor het Groeipakket.
Ook Kidslife is door Kind & Gezin erkend als uitbetaler. Maar we doen veel
meer dan stipt betalen. Je leest er meer over op www.kidslife.be

www.kidslife.be

Voorwoord
Ja, wegdromen mag! Zeker nu, in deze tijd van feestelijke verlichting, sfeervolle
muziek en gezelligheid. Wegdromen mag, zeker als we met het decor van de
voorbije heerlijke zonnige zomer, kijken naar morgen, naar een nieuwe zomer,
naar nieuwe vakantiemomenten. Sportief wil je dan ook duidelijk op gedachten
brengen. Sportieve bestemmingen, waar actie en avontuur, ontdekkingslust en
gezelligheid troefkaarten zijn. Gezinssport Vlaanderen wist inderdaad eens te
meer een rist aan bestemmingen te selecteren. Keuze te over en … stuk voor stuk
adembenemende ervaringen.
Ook in 2019 wil Gezinssport Vlaanderen inzetten op vakanties met oog voor het
gezin, aandacht voor het gezelschap, klemtoon op actie en ontspanning. Kortom
volwaardig zorgeloos wegwezen met het hele gezin en genieten van dat nabije
binnenland of het geheimnisvolle buitenland. Dat we er in lukten een aanbod in
diversiteit te selecteren kan de bekoring alleen versterken.

Maak je keuze uit actieve
vakantieformules voor…

Met Gezinssport Vlaanderen willen we inderdaad ook in dit pril gestarte nieuw
jaar gezinnen verder stimuleren binnen het gegeven “Wij doen gezinnen gezond
bewegen”. Dat daarvoor een geschikt vakantieaanbod wordt uitgetekend is
meegenomen, maar er is meer! Het inbouwen van een beweegpatroon in dat
dagdagelijkse leven via de sportclub is een ander streefdoel. Ook in jouw buurt is
er een Gezinssport Vlaanderen sportclub. Met zwemmen, badminton, wandelen,
dansen, gym en fietsen scheren we beslist hoge toppen. Proef van het recreatieve
sportaanbod en ervaar de kwaliteit van het geheel.

p. 10

Wellicht komen wij met Gezinssport Vlaanderen wel in aanmerking om mee vorm
te geven aan dat heel recent geformuleerde voornemen om toch wat beweging in
te bouwen. Start gewoon en ontdek “familie fit”, ervaar tips die je zomaar worden
aangereikt: aan jou persoonlijk, en aan je gezin. Sluit je aan bij die meer dan 500
gezinnen die vandaag reeds, via familiefit, zichzelf voortdurend motiveren om te
bewegen… omdat ze er deugd van hebben, omdat ze zich er goed bij voelen.

p. 19

Wij van Gezinssport Vlaanderen zijn ervan overtuigd dat het helemaal geen
noodzaak is om wereldprestaties te leveren, wij kicken niet op gouden en zilveren
medailles en toppen niet naar besttijden. Wij vinden het wel belangrijk dat wij voor
onszelf een stuk onze grenzen verleggen, dat wij zelf plezier beleven aan ons
sporten, dat wij met vrienden samen leuke momenten delen.

gezinnen met (jonge) kinderen

p. 16

eenoudergezinnen

volwassenen & gezinnen met tieners

p. 25

50-plussers

p. 26

grootouders & kleinkinderen

Het zal niemand verwonderen dat wij alle gezinnen een beweeglijk, een sportief
en een fit nieuw jaar toewensen. Wij durven er nu reeds van uitgaan dat 2019
voor jouw gezin een schitterend jaar wordt, vol beweegmomenten, rijk aan
clubervaringen, bekroond met een heerlijke sportieve vakantie.
Voorspoedig nieuw jaar toegewenst!
Freddy De Nert
Voorzitter Gezinssport Vlaanderen
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24 - 27 JAN 2019
ANTWERP EXPO

Thema:

Gezinsvakanties

Koop je ticket online
www.vakantiesalon-antwerpen.be/tickets
met de promocode
GEZINSSPORTVLAANDEREN
en betaal 5€* i.p.v. 10€
*

Exclusief servicekosten

w w w.vakantiesalon -antwerpen .be
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Sportieve
vakanties
Ben je op zoek naar een actieve
invulling van je vakantie?
Blader dan snel door onze nieuwe
vakantiebrochure en droom weg bij onze actieve
vakanties aan zee en op het strand, in de bergen
en in ‘t groen. Naast de succesvolle klassiekers
zoals de actieve vakanties in Oostenrijk en de
grootouder-kleinkindvakanties aan de kust, zijn
er ook een aantal bijzondere nieuwkomers, o.a.
de wandel-vijfdaagse in Berlijn en onze Familie
Fit-weekends!

Waarom kiezen voor
Gezinssport Vlaanderen?

Zoek je een

sportief jeugdkamp

voor je kinderen of kleinkinderen?

• 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

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

GEZINSVAKANTIE
GROEPSREIZEN & IES
INDIVIDUELE VAK ANT

Ontdek ook ons
gezinsvriendelijk
wintersportaanbod!
www.gezinssportvlaanderen.be

Gezinsvakantie - Familiatours vzw
Troonstraat 125 | 1050 Brussel
T 02 507 89 89
gezinsvakantie@gezinsbond.be
www.gezinsvakantie.be

Je vindt de
vakantie die
bij je past!

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 “Op vakantie!” en maak je keuze.

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).

Ledenkorting
binnenlandse vakanties

Ledenkorting
buitenlandse vakanties

Heb je een lidkaart van Gezinssport Vlaanderen of
van de Gezinsbond op zak? Dan geniet je van:

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.

• 40 euro korting! Vergeet dus zeker niet je lidnummer te vermelden. Als lid doe je sowieso al
40 euro per persoon profijt!

Vroegboekkorting
Vlugge inschrijvers krijgen een korting van
25 euro/persoon, onmiddellijk verrekend op de
factuur! (boeken vóór 1/2/2019 voor een sportieve
vakantie tijdens de paasvakantie en mei/juni, vóór
1/4/2019 voor de vakanties in juli t.e.m. september
en vóór 1/9/2019 voor de herfstvakantie).
De vroegboekkorting is niet geldig op de
Familie Fit-weekendformules.

• Gezinskorting: 30 euro/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.

Zowel voor onze binnen- als buitenlandse sportieve vakanties gelden er bijzondere voorwaarden.
Lees ze alvorens in te schrijven op voorhand even na op
www.gezinssportvlaanderen.be/algemene-verkoopsvoorwaarden

Niveau activiteiten
Op verschillende vakanties worden er (dagelijks)
wandel- of fietstochten of andere actieve outdooractiviteiten gepland.
Bij deze actieve vakanties vind je steeds een indicatie
van het niveau van de activiteiten, rekening houdend
met de intensiteit, de afstand en desgevallend het
type parcours (verharde of onverharde paden en
aantal hoogtemeters).

makkelijk
matig
stevig
zwaar
sportief zomervakanties 2019 7

OVERZICHT

Sportieve
vakanties
Familie Fit weekends voor gezinnen met jonge kinderen
Periode

Programma - Hotel

3-5 mei

FAMILIE FIT
Strand- en zeeweekend
Reigersnest - Koksijde

25-27 oktober

FAMILIE FIT
Herfstig natuurweekend
De Lork - Kemmel

Leeftijd

Prijs

Prijs leden*

Code

Pag.

0-2 jaar

€ 35

€ 25

3-5 jaar

€ 85

€ 75

6-11 jaar

€ 120

€ 110

2118

p. 10

va. 12 jaar

€ 190

€ 180

3-5 jaar

€ 85

€ 75

6-17 jaar

€ 120

€ 110

3943

p. 11

va. 18 jaar

€ 185

€ 175

Leeftijd

Prijs

Prijs leden*

Code

Pag.

7-13 jaar

—

€ 1.090

va. 14 jaar

—

€ 1.190

9329

p. 12

7-11 jaar

—

€ 700

12-15 jaar

—

€ 745

5530

p. 13

va. 16 jaar

—

€ 850

7-10 jaar

—

€ 630

11-14 jaar

—

€ 650

5433

p. 14

va. 15 jaar

—

€ 765

va. 11 jaar

—

€ 1.095

9533

p. 15

Leeftijd

Prijs

Prijs leden*

Code

Pag.

- 3 jaar

€ 75

€ 35
2728

p. 16

1729

p. 17

5532

p. 18

Actieve vakanties voor gezinnen met kinderen
Periode

Programma - Verblijf

14-24 juli

ACTIEVE WANDEL- EN
SPORTVAKANTIE
Hotel Balnea****
Dolenjske Toplice – Slovenië

20-31 juli

BERGWANDELVAKANTIE
Gasthof Mooswirt***
Mooslandl - Oostenrijk
ACTIEVE WANDEL- EN
AVONTUURVAKANTIE
Hotel Zottensberg***
Edlbach - Oostenrijk

10-18 augustus

12-16 augustus

WANDEL- EN FIETS-5-DAAGSE
H+ Hotel Berlin Mitte****
Berlijn - Duitsland

Actieve vakanties exclusief voor eenoudergezinnen
Periode

Programma - Verblijf

7-12 juli

ACTIEVE ZEE &
STRANDVAKANTIE
Vayamundo - Oostende

14-19 juli

ACTIEVE NATUUR- EN
AVONTUURVAKANTIE
Vayamundo - Houffalize

3-11 augustus
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ACTIEVE WANDEL- EN
AVONTUURVAKANTIE
Gasthof Mooswirt***
Mooslandl - Oostenrijk

3-5 jaar

€ 320

€ 280

6-11 jaar

€ 339

€ 299

va. 12 jaar

€ 535

€ 495

8-11 jaar

€ 295

€ 255

12-15 jaar

€ 340

€ 300

va. 16 jaar

€ 570

€ 530

6-11 jaar

—

€ 555

12-15 jaar

—

€ 595

va. 16 jaar

—

€ 675

Actieve vakanties voor volwassenen en gezinnen met tieners
Periode

Hotel

2-9 maart

WANDEL-, FIETS- EN
CULTUURVAKANTIE
Athene & Peloponnesos Griekenland

7-13 april

13-19 april

WANDEL- EN
CULTUURVAKANTIE
Hotel San Mauro****
Napels - Italië
WANDEL- EN
CULTUURVAKANTIE
Hotel Villa Ombrosa***
Elba - Italië

Leeftijd

Prijs

Prijs leden*

11-15 jaar

—

€ 1.328

16-89 jaar

—

€ 1.398

11-15 jaar

—

€ 1.160

16-89 jaar

—

€ 1.235

11-15 jaar

—

€ 1.180

Code

Pag.

9010

p. 19

7415

p. 20

7816

p. 21

16-89 jaar

—

€ 1.290

28 mei - 4 juni

WANDEL- EN
CULTUURVAKANTIE
Thessaloniki & Olympos Griekenland

30-89 jaar

—

€ 1.395

9623

p. 22

7-14 september

WANDELEN IN DE VOETSPOREN
VAN DE ETRUSKEN
Loreana Park Hotel***
Lago di Bolsena - Italië

30-89 jaar

—

€ 1.260

7637

p. 23

27 oktober –
1 november

ROME ACTIEF ONTDEKKEN
Hotel Ranieri***
Rome - Italië

11-15 jaar

—

€ 1.185
7344

p. 24

16-89 jaar

—

€ 1.245

Actieve vakantie exclusief voor 50-plussers
Periode

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs

Prijs leden*

Code

Pag.

16-21 juni

FIETS- EN WANDELVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest Koksijde

va. 50 jaar

€ 429

€ 389

2125

p. 25

Hotel

Leeftijd

Prijs

Prijs leden*

Code

Pag.

-3 jaar

€ 75

€ 35

Vayamundo Kinkhoorn &
Ravelingen - Oostende

3-5 jaar

€ 290

€ 250

6-11 jaar

€ 315

€ 275

2727
2732
2735

p. 26

va. 12 jaar

€ 439

€ 399

2134

p. 26

Actieve grootouder-kleinkindvakanties
Periode
1-5 juli
5-9 augustus
26-30 augustus

19-23 augustus

Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde

-3 jaar

€ 75

€ 35

3-5 jaar

€ 285

€ 245

6-11 jaar

€ 330

€ 290

va. 12 jaar

€ 415

€ 375

* Leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen genieten een korting van 40 euro op de binnenlandse vakanties.
Buitenlandse reizen worden exclusief voor leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen georganiseerd.
sportief zomervakanties 2019 9

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

Vakantiecentrum Reigersnest

Actief strand- en zeeweekend
FAMILIE FIT WEEKENDS

Programma

Verblijf

Trek dit voorjaar samen met Familie Fit naar zee en
beleef een actief weekend, samen met je gezin.

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

Dag 1 – aankomst & verkenning
We installeren ons op de kamer, eten lekker in het
restaurant en halen een frisse neus aan het strand van
Koksijde.
Dag 2 – een dag vol beweging, sport en actie
Na het ontbijt trekken we met de kusttram richting
Duinenhuis. Je kan kiezen uit drie activiteiten:
• ‘Kookgenot rond de mosselpot’ (mogelijk vanaf
kleuterleeftijd met hulp van mama of papa). Na een
strandexcursie trekken we naar de keuken, waar we
zelf de groenten en mosseltjes wassen en koken.

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.

• ‘Duinsurvival’, een actieve duinenwandeling waar je
leert over de fauna en flora en om je te oriënteren met
kompas (geschikt vanaf 6 jaar).

PRIJS INCLUSIEF

• Voor gezinnen met baby’s en peuters voorzien we een
‘Buggywandeling’ (4,5 km), met vertrek vanuit het
Reigersnest

• Alle activiteiten en gebruik van materiaal
• Verblijf in volpension

PRIJS EXCLUSIEF

We picknicken op het strand en plannen een namiddag
vol strandspelen en –sporten, zoals hockey, parachuteen wereldbalspelen, kubb, voetbal, strandtennis,…

• Optionele annulatieverzekering
(5% van de totale reissom)
• Toeslag single kamer: € 20
• Vervoer naar het vakantiecentrum dien je
zelf te voorzien

Dag 3 – op wandel met natuurgids & naar
de Duinpanne
In de voormiddag heb je de keuze om te gaan wandelen
met natuurgids of om nieuwe sporten te leren kennen,
zoals slackline, tchoukbal en mölkky.
Na de middag plannen we een bezoek aan het
vernieuwde ‘De Duinpanne’ waar we verdwalen in de
Duintuin of de tentoonstelling in het bezoekerscentrum
kunnen bezoeken.

Periode

Programma - Hotel

3-5 mei

FAMILIE FIT
Strand- en zeeweekend
Reigersnest - Koksijde
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Leeftijd

Prijs

Prijs leden

0-2 jaar

€ 35

€ 25

3-5 jaar

€ 85

€ 75

6-11 jaar

€ 120

€ 110

va. 12 jaar

€ 190

€ 180

Code

2118

© Jasper Jacobs

Jeugdcentrum De Lork - Kemmel
Herfstig
natuurweekend op de Kemmelberg

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

FAMILIE FIT WEEKENDS

Programma

Verblijf

Familie Fit neemt je tijdens het eerste weekend van
de herfstvakantie mee op ontdekking in het WestVlaamse Heuvelland, in de prachtige bossen rond
de Kemmelberg.

De Lork is gelegen in het uiterst zuidelijke puntje van het
West-Vlaamse Heuvelland, op de flank van de hoogste
heuvel, De Kemmelberg. Het is een comfortabel jeugdvakantiehuis, rustig en in het groen gelegen, vlakbij het
parkdomein ‘De Warande’.

Dag 1 – aankomst & verkenning
KAMERS & MAALTIJDEN
De kamers zijn eenvoudig ingericht, met stapelbedden en
persoonlijk sanitair (toilet, douche en wastafel).
We verblijven in volpension.

We installeren ons op de kamer, eten lekker in
het restaurant en leven ons uit in het Familie Fit
beweegdorp in de sporthal van De Lork.
Dag 2 – bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’/De
Warande
We brengen een bezoek aan het kindvriendelijke
bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’, ons vertrekpunt
voor de speurtocht ‘Op zoek naar de Bonte Beestenberg’
(vanaf 6 jaar) of ‘Bergkabouters op stap’ (geschikt voor
kleuters).

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

PRIJS EXCLUSIEF

Na de middag leven we ons uit in de sporthal en op
de klimmuur. We laten je proeven van verschillende
nieuwe sporten, zoals slackline, tchoukbal, mölkky en
omnikinbal.

• Optionele annulatieverzekering
(5% van de totale reissom)
• Toeslag single kamer: € 20
• Vervoer naar het vakantiecentrum dien je
zelf te voorzien

Dag 3 – een dag vol beweging & avontuur met
natuurgids
In de voormiddag kan je kiezen uit twee activiteiten,
begeleid door een natuurgids:
• Puzzel- en opdrachtentocht (4 km) over de
Kemmelberg: we ontdekken deze hoogste top van
Vlaanderen tijdens een actieve tocht met puzzels,
opdrachten en spelletjes.
• Natuur & avontuur op de Lettenberg: actieve
en creatieve workshops, o.a. schilderen met
natuurmateriaal en kriebelbeestjes zoeken.
‘s Namiddags trekken we het bos in voor een spannend
bosspel (geschikt vanaf 3 jaar) of lasergame (vanaf
8 jaar). We bouwen een kamp in het bos, verzamelen
kleurrijke herfstbladeren en –vruchten en maken
eigen land-art.

Periode
25-27 oktober

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs

Prijs leden

FAMILIE FIT
Herfstig natuurweekend
De Lork - Kemmel

3-5 jaar

€ 85

€ 75

6-17 jaar

€ 120

€ 110

va. 18 jaar

€ 185

€ 175

Code
3943
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

Te voet en met de fiets door
het prachtige Zuid-Slovenië
Hotel Balnea**** - Dolenjske Toplice - Slovenië
Programma
Vanuit Dolenjske Toplice, een prachtige regio in Zuid-OostSlovenië, plannen we dagelijks een actief programma.
Ons wellnesshotel is een ideale uitvalsbasis om de omgeving te
voet of met de fiets te verkennen.
Ter afwisseling van het wandel- en fietsprogramma staan
er bovendien ook enkele stadsbezoeken en avontuurlijke
sportactiviteiten op het programma:
• Bezoek aan Ljublijana, de hoofdstad van Slovenië
• Rafting op de Krka rivier, lunch en beachvolleybal bij de rivier
• Bezoek aan de grootste grotten van Slovenië: Postojna
• Bezoek aan het in rotsen uitgehouwen kasteel van Predjama
• (Actief) bezoek aan het adrenaline park in Ototec
• Golfinitiatie in Ototec
• Avondzwemmen en -animatie

Niveau activiteiten:
• Wandelen:
Wandelingen van 6 à 12 km, normale stapconditie,
parcours: licht glooiend terrein met makkelijke
ondergrond.

• Fietsen:
• Rafting:
• Adventure:

Verblijf
Het prachtige wellnesshotel ‘Balnea’**** in de Sloveense regio
‘Dolenjske Toplice’, in de vallei van de Krka-rivier biedt ruime
kamers met groot balkon, een prachtige wellness en verschillende
zwembaden, sauna’s,…. 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 met lokale specialiteiten.
Kinderen slapen op een eigen kamer die in verbinding staat met de
kamer van de ouders.
ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
(Overdekte) zwembaden, thermische baden, saunacomplex en
aquapark met glijbanen.
Tal van buitenactiviteiten mogelijk waaronder tennis, fitness,
tafeltennis, ochtendgym,…

PRIJS INCLUSIEF
• 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 en aquapark
• Gebruik van fietsen

PRIJS EXCLUSIEF
• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Toeslag single kamer: € 140
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van
12 euro per gezin.

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs leden

14-24 juli

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

7-13 jaar

€ 1.090

va. 14 jaar

€ 1.190
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Code
9329

Bergwandelen in het
Nationaal Park Gesäuse
Wandelniveau:

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Gasthof Mooswirt***
Mooslandl - Oostenrijk

Verblijf

tot

• Bergwandeltochten in twee à drie
niveaugroepen
• Niveau: goede stapconditie vereist
• Bergachtig parcours.

De bergen veroveren, frisse berglucht inademen, in een
berghut smullen van lekkere Oostenrijkse streekgerechten
en het prachtige panorama bewonderen. Klink dit als muziek
in je oren? Dan is deze bergwandelvakantie echt iets voor jou.

Programma

We verblijven in hotel Mooswirt***, in de
prachtige regio Mooslandl (Landl), op het
kruispunt van de Salztaler en de Ennstaler
Alpe. 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.

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 (861m) naar de top
van de berg ‘Grabnerstein’, gelegen op 1.847m hoogte. De
Grabnerstein wordt omschreven als de mooiste “bloemenberg”
van Steiermerk. De hoogste toppen bereiken we op de
Lahnerleitenspitze (2.027m), de Tamischbachturm (2.035m)
en Riffel (2.106m).
Indien gewenst wordt de groep tijdens de wandelingen
opgesplitst in niveaugroepen, zodat iedereen op eigen tempo de
wandeling tot een goed einde kan brengen. De wandeltochten
worden begeleid door deskundige Oostenrijkse wandelgidsen.

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

PRIJS EXCLUSIEF
•
•
•
•

Periode
20-31 juli

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

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs leden

BERGWANDELVAKANTIE
Gasthof Mooswirt***
Mooslandl - Oostenrijk

7-11 jaar

€ 700

12-15 jaar

€ 745

va. 16 jaar

€ 850

Code
5530
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Actieve vakantie in
de bergen van Edlbach

Hotel Zottensberg***
Edlbach - Oostenrijk

Programma

Niveau wandelen &
outdooractiviteiten

Dit programma kan variëren naargelang de weersomstandigheden.

• Niveau: goede (stap)conditie vereist
• Bergachtig parcours

Dag 1 - vertrek met de bus vanuit Vlaanderen naar Oostenrijk

• Rafting/drifting op maat van gezinnen met
kinderen (o.l.v. bekwame Oostenrijkse gidsen)

Dag 2 - aankomst in Oostenrijk, op verkenning in Edlbach
Verkennende wandeling in de buurt van het hotel. Ontspannen in het
zwembad en de wellness van het hotel.
Dag 3 - wandelen in Windischgarsten & het Nationalpark Kalkalpen

Verblijf

Een Oostenrijkse berggids neemt ons mee op verkenning in het Nationaal
Park Kalkalpen. We nemen de kabellift naar de top van de Wurbauerkogel,
waar we gaan rodelen.

Gelegen op een hoogte van 900m tussen Windischgarsten
en Spital biedt Hotel Zottensberg*** een prachtig
panorama op het ‘Totes Gebirge’, de ‘Warscheneck’ en het
‘Sengsengebirge’.

Dag 4 - avontuur aan de Gleinkersee in Roßleithen

Dag 5 - wandelen en zwemmen in Hinterstoder

KAMERS & MAALTIJDEN
Dit gemoedelijke typisch Oostenrijks hotel beschikt over
stijlvol ingerichte kamers, voorzien van douche/bad, toilet, telefoon en tv. De familie Sulzbacher verwent ons met
heerlijke huisbereide maaltijden.
Voor een week wifi betaal je 5 euro.

In Hinterstoder neemt de Höss Express ons mee tot op 1.850m, waar we een
prachtig uitzicht hebben op het Tote Gebirge. Na een pittige bergwandeling
ontspannen we in het openluchtzwembad van Hinterstoder.

ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
Zwembad, sauna, solarium en tafeltennis.

Dag 6 - driftingavontuur op de Steyrschlucht

PRIJS INCLUSIEF

We wagen ons op het water tijdens een ‘Driftingtour’ op de ‘Steyrschlucht’,
een ultieme natuurbeleving voor de hele familie met rubberboot op een
wildwaterstroom.

•
•
•
•

Uitstap naar de Gleinkersee, een prachtig bergmeer waar we zwemmen en
bootje varen. Vlakbij de Gleinkersee wandelen we tussen de bomen op een
hoog touwenparcours (voorwaarde: 1m20 groot zijn).

Dag 7 - wandelen & minigolf hike in Vorderstoder
Uitstap naar en bergwandelen in Vorderstoder. Niet zomaar wandelen
vandaag, met golfballetjes en –stick wandelen we langs een minigolfparcours van 10 ‘holes’ (3,5 km).
Dag 8 – sport & spel en chillen aan het hotel – terugreis
Dag 9 - aankomst in België

Periode
10-18 augustus

Ervaren Vlaamse begeleiding voor de hele reisorganisatie
Verblijf in volpension (incl. lunchpakket voor de dagtochten)
Volledig programma, incl. drifting en hoog touwenparcours
Deskundige begeleiding door ervaren Oostenrijkse gidsen
(Duitstalig) tijdens de wandeltochten en outdooractiviteiten
• Leuke nevenactiviteiten, zoals zwemmen, kubb, gratis sauna,…
• Comfortabele busreis

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

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs leden

ACTIEVE WANDEL- EN AVONTUURVAKANTIE
Hotel Zottensberg***
Edlbach - Oostenrijk

7-10 jaar

€ 630

11-14 jaar

€ 650

va. 15 jaar

€ 765
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Code
5433

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Actieve kennismaking
met Berlijn en Potsdam

Hotel Berlin Mitte****
Berlijn - Duitsland

Programma
Dag 1 - aankomst
We maken een wandeling om de sfeer van weleer op te snuiven: we
bezoeken een spookstation, wandelen een stukje waar de Berlijnse muur
ooit stond en verdwalen doorheen de kleine straatjes en binnenhofjes van
de Häckescher Markt.
Dag 2 - Alexanderplatz
De tweede dag brengt ons aan de Alexanderplatz, met haar tv-toren,
de indrukwekkende straat Unter der Linden, de Brandenburger Tor en
een bezoek aan de koepel van het Duits parlement. We verlaten heel
even het oude stadsgedeelte en bezichtigen het moderne Sony Centre
aan de Potsdamer Platz, waarna we terug richting de romantische
Gendarmenmarkt gaan.
Dag 3 - gevangenis Hohenschönhausen & Prenzlauer Berg
Op dag drie bezichtigen we de voormalige Stasigevangenis van
Hohenschönhausen. Daarna gaan we naar de residentiële buurt Prenzlauer
Berg voor een bezoek aan een biertuin en een oude brouwerij.
Dag 4 - geleide fietstour in Potsdam, street-art & Joods museum
We fietsen langs het buitenverblijf van Stalin, over de Glienicker Brücke en
passeren de plek waar de conferentie van Potsdam gehouden werd.
We wandelen door de bruisende, alternatieve buurten Kreuzberg en
Friedrichshain tijdens een geleide Streetart-wandeling. We zien het langste,
nog overgebleven, stuk Berlijnse muur en bezoeken het wereldberoemde
Joods museum.

Wandel- en fietsniveau:
Verblijf
We verblijven in het prachtige H+ Hotel Berlin Mitte****.
Het hotel is uitstekend gelegen in het historische
centrum van het voormalige Oost-Berlijn, de buurt
Mitte. De kamers zijn zeer comfortabel, met badkamer,
airco en gratis WiFi. Het hotel biedt een zeer uitgebreid
ontbijtbuffet en heeft een erg smaakvolle en ruime bar/
lobby. Dineren doen we telkens op een ander locatie in
prima restaurants.

PRIJS INCLUSIEF

Op de laatste dag kunnen de shopliefhebbers hun hart ophalen in
het voormalige West-Berlijn, in het Kaufhaus des Westens. Ook
cultuurliefhebbers worden verwend met een bezoek aan een privécollectie
van moderne kunst in een gewezen oorlogsbunker, de Sammlung Boros, of
met een bezoek aan het Tränenpalast. We eten nog een laatste keer samen
in de stad voor we vertrekken naar de luchthaven.

• Verblijf in half pension in hotel Berlin Mitte****
• Lunch op de dag van aankomst en de dag van vertrek
• Vluchten van en naar Berlijn, vanuit Zaventem, incl. bagage tot
10 kg (afmeting 55/40/20) en handbagage (afmeting 40/20/25)
• Transfers en openbaar vervoer
• Alle entreegelden van de betalende sites die we bezoeken
• Fietstour in Potsdam
• Volledige begeleiding in het Nederlands. Soms maken we gebruik
van een lokale gids (Duits- of Engelstalig), maar met vertaling
door onze begeleiders.

Vluchten

PRIJS EXCLUSIEF

• Heenvlucht: Zaventem – Berlijn Schonefeld om 8u15 met aankomst om
9u40.
• Terugvlucht: Berlijn Schonefeld – Zaventem om 19u50 met aankomst om
21u20

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Toeslag single kamer: € 150
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van
12 euro per gezin.

Dag 5 - shoppen & cultuur

Periode

Programma - Verblijf

Leeftijd

Prijs leden

Code

12-16 augustus

WANDEL- EN FIETS-5-DAAGSE
H+ Hotel Berlin Mitte****
Berlijn - Duitsland

va. 11 jaar

€ 1.095

9533

* Korting van 70 euro op de totaalprijs bij een 3de persoon op dezelfde kamer.
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Eenoudergezinnen kunnen bij
ons terecht
voor exclusieve actieve groepsva
kanties,
waarbij we steeds een optimal
e prijskwaliteitsverhouding nastreve
n. Onze
begeleiders zorgen voor een zorg
eloos
verblijf en een goed gevuld, actie
f en
gezinsvriendelijk programma.
Tussen de gezinsactiviteiten doo
r, bieden we
jou, als ouder, af en toe de mog
elijkheid om
even tot rust te komen in de well
ness of de bar,
terwijl onze monitoren de kind
eren animeren.

ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

Aparthotel Vayamundo - Oostende

Actieve strand- en zeevakantie
Tijdens deze actieve week aan zee bieden we jou en je kinderen
een leuke afwisseling tussen strandsporten, pootje baden (of
zwemmen) in de zee en ontspanning op en naast het strand.

Verblijf

programma
Dit programma kan variëren naargelang de weersomstandigheden.
Dag 1 – aankomst & kennismaking
Na het installeren van de kamers maken we tijd om elkaar
en de omgeving wat beter te leren kennen tijdens enkele
kennismakingsspelletjes en een verkennende wandeling in de
buurt van het hotel.
Dag 2 – strandspelen
We trekken een dagje naar het strand voor toffe spelletjes met de
parachute en wereldbal. We spelen strandestafette, trekken met
onze emmertjes naar de zee en maken modder-zandtaartjes. We
spelen strandtikkertje en jagerbal.
Dag 3 – dans, duinenzoektocht, vliegeren & garnaaltjes vissen
Onze vrijwilligers leren je een leuke kampdans aan. We trekken
de duinen in op zoek naar een schat. Laten een vlieger op en
proberen visjes en garnaaltjes te vangen met onze schepnetjes.

Aparthotel Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen ligt
vlakbij het strand van Oostende en is gemakkelijk
bereikbaar met de trein (naar Oostende) en de
kusttram (halte Ravelingen). Parkeren kan eventueel
in de betalende ondergrondse parking van het hotel
(rechtstreeks te reserveren bij Vayamundo).
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 flatscreen-tv, badkamer met douche,
wastafel en toilet.
ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
Overdekt zwembad, sporthal, grote binnenspeeltuin,
tafeltennistafels, reuzegezelschapsspelen, indoor
petanque en volksspelen.

Dag 4 – strandsporten, zandkastelen bouwen & kubb
Vandaag maken we kennis met tal van sporten: voetbal, honkbal,
kubb, petanque, strandtennis en –badminton. We bouwen
zandkastelen en versieren ze met schelpjes.

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

Dag 5 – water, water en nog eens water
We nemen een duik in het zwembad van ons hotel, spelen
waterspelletjes op het strand en gaan pootje baden in de zee.
We spelen levende gezelschapsspelen en dagen elkaar uit in
een 1 tegen allen.

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

Dag 6 – go-carts, ijsjes en afscheid
Go-carts rijden op de dijk en nadien een ijsje eten. De ideale
afsluiter van een actieve vakantie aan zee!

Periode

Programma - Hotel

Leeftijd
- 3 jaar

€ 75

€ 35

7-12 juli

ZEE & STRAND
Kinkhoorn & Ravelingen – Oostende

3-5 jaar

€ 320

€ 280

6-11 jaar

€ 339

€ 299

va. 12 jaar

€ 535

€ 495
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Prijs

Prijs leden

Code

2728

ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

Op verkenning in de Ardennen

Te land, te water en in de lucht
We verblijven middenin de prachtig groene Ardense bossen in
Houffalize, vlakbij de rivier de Ourthe. De natuur nodigt uit om buiten
te vertoeven.

Programma

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

Dit programma kan variëren naargelang de weersomstandigheden.
Dag 1 – aankomst & kennismaking
Na het installeren van de kamers maken we tijd om elkaar
en de omgeving wat beter te leren kennen tijdens enkele
kennismakingsspelletjes en een verkennende wandeling.
Dag 2 – Te land: natuurwandeling & land-art
We trekken onze wandelschoenen aan en de natuur in. Onderweg
verzamelen we kleurrijke natuurmaterialen waar we een mooi
kunstwerk (land-art) mee maken. We ontspannen met een spelletje kubb
of petanque.

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

Dag 3 – Avontuur: Paleo food & Escalade
We gaan op zoek naar eetbare kruiden, planten en vruchten en maken
een maaltijd met wat we vinden in de natuur. We bedwingen de rotsen in
de buurt van het hotel tijdens een kliminitiatie o.l.v. een gediplomeerde
kliminstructeur.
Dag 4 – Te water: actief rond en in het water
Vandaag word je sowieso nat! We gaan zwemmen in het zwembad van
het hotel, pootje baden, een dam bouwen in de Ourthe en waterspelletjes
spelen.

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

Dag 5 – Avontuur in de lucht: Tyrolienne & River crossing
Onder leiding van erkende natuurgidsen zoefen we de heuvel naar
beneden met de tyrolienne.
We bouwen zelf een vlot. Wie geraakt er droog tot aan de overkant van de
Ourthe?

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

Dag 6 – Te land: bosspel & afscheid nemen
We leven ons uit in het bos met een spannend bosspel. We spelen nog
een spelletje kubb of een wedstrijdje voetbal voor we huiswaarts trekken.

Periode
14-19 juli

Programma - Hotel
NATUUR & AVONTUUR
Vayamundo - Houffalize

Leeftijd

Prijs

Prijs leden

8-11 jaar

€ 295

€ 255

12-15 jaar

€ 340

€ 300

va. 16 jaar

€ 570

€ 530

Code
1729

sportief zomervakanties 2019 17

ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

Actieve vakantie in de
bergen en op het water

Gasthof Mooswirt***
Mooslandl - Oostenrijk

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.

Wandelniveau:

Programma

• Niveau: goede fysieke conditie vereist

Onder voorbehoud van weersomstandigheden

tot

• Dagtochten, afgewisseld met sportieve activiteiten
en iets rustigere wandeling (vb. Alpaca-wandeling)
• Bergachtig parcours

Dag 1 – vertrek uit België
Dag 2 – aankomst in Oostenrijk – verkennende wandeling
Een Oostenrijkse gids neemt ons mee op sleeptouw voor een verkennende
wandeling in Mooslandl. We nemen de tijd om te ontspannen aan het grote
zwemmeer, vlakbij het hotel.
Dag 3 – boogschieten in 3D Parcours
Met pijl en boog trekken we de bossen in. Tijdens de wandeling komen we
verschillende schietstanden tegen. Schiet jij je pijl in de roos?
Dag 4 – bezoek aan de Palfauer Watervallen.
Canyons, rotsachtige bassins en 5 watervallen maken de Palfauer Wasserlochkloof in het Nationaal Park Gesäuse tot een belevenis voor de hele familie.
Dag 5 – rafting
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. 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.

Dag 6 – wandeling door de Frauenmauerhöhle,

PRIJS INCLUSIEF

We verkennen de 644 meter lange grot o.l.v. een ervaren speleologiegids.
Een onvergetelijke ervaring!

Berg- en houten wandelpaden leiden ons langs de bergrivier door de
Nothklamm. Onderweg verzamelen we stenen en laten we ze slijpen tot een
echt speerpunt.

• Ervaren Vlaamse begeleiding
• Verblijf volpension (incl. lunchpakket voor
dagtochten)
• Alle activiteiten, incl. vervoer ter plaatse
en gebruik van materiaal o.l.v. Oostenrijkse
(Duitstalige) berg- of outdoorgidsen.
• Comfortabele busreis (2 nachtreizen)

Dag 8 – Alpaca-wandeling met gids en terugreis

PRIJS EXCLUSIEF

Vandaag gaan we niet zomaar wandelen, alleen met de groep, maar nemen
we ook een bende alpaca’s mee! In de namiddag hebben we nog even tijd om
te ontspannen voor we de reis huiswaarts aanvatten.

•
•
•
•

Dag 7 – wandeling door de Nothklamm

Dag 9 – aankomst in België

Periode

Programma - Verblijf

3-11 augustus

ACTIEVE WANDEL- EN AVONTUURVAKANTIE
Gasthof Mooswirt***
Mooslandl - Oostenrijk
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Drank aan tafel
Optionele bijstand- en annulatieverzekering
Forfaitaire toeslag single kamer: € 60
Administratierecht: 6 euro per persoon met
een maximum van 12 euro per gezin.

Leeftijd

Prijs leden

6-11 jaar

€ 555

12-15 jaar

€ 595

va. 16 jaar

€ 675

Code

5532

ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN & GEZINNEN MET TIENERS

Actief ontdekken van
het Oude Griekenland

Athene & de Peleponnesos
Griekenland
Wandelniveau:

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 in Athene
bezoekt en ronddwaalt door de mooie straatjes van de
historische wijk Plaka waan je je in een andere tijd.
Peloponnesos is een schiereiland dat via de smalle landengte
van Korinthe met het Griekse vasteland is verbonden.
Vierduizend jaar lang was Peloponnesos een centrum van
belangrijke culturele ontwikkelingen in de Middellandse zee.
We voorzien een heerlijke mix van actieve, culturele en
ontspannende activiteiten:
• zaterdag 2 maart: vertrek naar Athene
• zondag 3 maart: fietstour door het oude Athene met
bezoek aan tal van historische hoogtepunten
• maandag 4 maart: bezoek aan Korinthe, Mycene en
Nafplion
• dinsdag 5 maart: bezoek aan Mystras
• woensdag 6 maart: bezoek aan Olympia
• donderdag 7 maart: bezoek aan Delphi
• vrijdag 8 maart: fietstour door hedendaags Athene, met
bezoek aan het Stavros Niarchos Cultureel Centrum
• zaterdag 9 maart: wandeling door Athene & terugreis
Het programma met uitgebreide toelichting bij alle
daguitstappen kan je terugvinden op de website van
Gezinssport Vlaanderen (www.gezinssportvlaanderen.be/
vakanties).

Verblijf
We verblijven in verschillende hotels:
• 4 nachten in het centrum van Athene:
Arion Hotel***
• 1 nacht in Nafplion: hotel Leto Nuevo***
• 1 nacht in Olympia: hotel Europa****
• 1 nacht in Delphi: hotel Parnassos***

PRIJS INCLUSIEF
• Vluchten H/T Brussel-Charleroi, Athene, incl.
bagage max. 10 kg (afmeting 55/44/20) en
tas of rugzakje (35/20/20)
• Vervoer ter plaatse met privé bus
• Nederlandstalige en archeologische gids
tijdens de volledige periode
• Verblijf in volpension (water en wijn op tafel)
t.e.m. lunch op de laatste dag
• Fiets- en wandeltour in Athene, incl. degelijke
fiets, en entrees tot de archeologische sites
en musea.

PRIJS EXCLUSIEF

Vluchten
• Vertrek op zaterdag 2 maart vanuit de luchthaven van
Charleroi om 14u55 met aankomst in Athene om 19u00
(klok een uurtje vooruit). Vervolgens met privé bus naar
het hotel.
• Terugreis op zaterdag 9 maart, met een terugvlucht om
19u30. Aankomst in Charleroi om 22u.

• Extra koffer tot 20 kg: € 50
Bijboeken van een koffer na inschrijving
kost € 80 (i.e. tarief van de luchtvaart
maatschappij)
• Optionele annulatie- en/of bijstandsver
zekering
• Eenpersoonskamer: € 140
• Administratierecht: 6 euro per persoon met
een maximum van 12 euro per gezin.

Periode

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs leden

2-9 maart

WANDEL-, FIETS-, EN CULTUURVAKANTIE
Athene & Peloponnesos - Griekenland

11-15 jaar

€ 1.328

16-89 jaar

€ 1.398

Code
9010

*Opgelet: het kindertarief (12-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.
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Hotel San Mauro****
Amalfitaanse kust - Italië

Actief ontdekken van
Amalfi, Capri, Pompei en Napels
Programma
De Amalfi-kust is één van de mooiste en spectaculairste kustgebieden in Italië. Vanuit ons hotel, wordt er dagelijks een begeleide
wandeling of uitstap langs de Amalfitaanse kust gepland.
Dag 1 – aankomst & Herculaneum
Toen in 79 na Christus de Vesuvius uitbarstte, werd ook Herculaneum
bedolven onder een golf van kokende lava en modder. We brengen
een bezoek aan de goed bewaarde archeologische site.

Wandelniveau:
Een behoorlijke wandelconditie is vereist.
Het nemen van een reeks trappen of dikke
stenen blokken mag geen probleem zijn. De
wandelingen variëren tussen 7 en 12 km, over
oneffen terrein, van 250 tot 650 hoogtemeters.

Dag 2 – Sentiero degli dei
Adembenemende wandeling langs de Amalfitaanse kust: Sentiero
degli Dei, het ‘Pad van de Goden’. Bezoek aan het dorpje Positano,
als afsluiter.
Dag 3 – Pompei & Vesuvius
Bezoek aan Pompei o.l.v. een gids. Pompei herbergt de best bewaarde
ruïnes uit de Antieke Oudheid. Klim tot de top van de vulkaan
Vesuvius, onder begeleiding van een lokale gids.
Dag 4 – van Agerola naar Amalfi en Ravello
Wandeling aan de Amalfitaanse kust, met bezoek aan Amalfi,
het culturele en historische hart van de regio, en Ravello, een van
de meest romantische plekken van Italië.
Dag 5 – Napels

Verblijf
We verblijven in het mooie viersterrenhotel ‘San Mauro’
in de buurt van Napels. De kamers beschikken over een
ruime badkamer en balkon.
Het restaurant serveert zowel klassieke Italiaanse
als internationale gerechten. De tuin met zwembad
nodigt uit om te ontspannen en te genieten van de zon.
Gratis WIFI.

PRIJS INCLUSIEF

Boottocht vanuit Sorrento naar het eiland Capri. De wandeling
over de Sentieri dei Fortini brengt je doorheen het adembenemende
natuurpark op het eiland.

• Vluchten H/T Brussel-Charleroi, Napels, incl. bagage
max. 10 kg (afmeting 55/40/20) en tas of rugzakje
(40/20/25)
• Transfers ter plaatse met privé bus
• Overzet naar Capri
• Verblijf in volpension (water en wijn op tafel bij
avondmaaltijd)
• Uitstappen en bezoeken (Vesuvius, Pompei en
Herculaneum)
• Professionele wandelgids tijdens de hele vakantie

Dag 7 - terugvlucht

PRIJS EXCLUSIEF

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.
Dag 6 – Overzet naar Capri

Vluchten
• Heenvlucht Brussel-Charleroi > Napels op zondag 7 april om 7u,
met aankomst in Napels om 9u15.
• Terugvlucht Napels > Brussel-Charleroi op zaterdag 13 april om
9u35. Aankomst in Charleroi om 12u.

• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij inschrijving: € 50.
Bijboeken van een koffer na inschrijving kost € 80
(i.e. tarief van de luchtvaartmaatschappij)
• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 120
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een
maximum van 12 euro per gezin.

Periode

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs leden

7-13 april

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

11-15 jaar

€ 1.160

16-89 jaar

€ 1.235

Code
7415

*Opgelet: het kindertarief (12-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.
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Wandelen langs de volledige
Grande Traversata Elbana (GTE) Elba - Italië
Programma
Dag 1 – aankomst in Pisa – overzet naar Elba
Na de vlucht richting Pisa nemen we de privé bus naar Piombino, waar we de
overzet nemen naar Portoferraio op het eiland Elba. We checken in en nemen
tijd voor een lunch. Bezoek aan de baai en haven van Portoferraio.
Dag 2 & 3 – wandelen langs de Grande Traversata Elbana (GTE)
Na een korte verplaatsing met de bus stappen we het eerste deel van de GTE,
een prachtige wandelroute die Elba van Oost naar West doorkruist. Onderweg
wijken we af en toe uit voor een bezoekje aan enkele kleinere stadjes.

Verblijf
We verblijven in het mooie, comfortabele hotel ‘Villa
Ombrosa’***, op loopafstand van Portoferraio. Het
hotel ligt aan het strand, met zicht op de Tyrreense
zee. De kamers zijn comfortabel ingericht, voorzien
van badkamer, airco en wifi. Het hotel heeft een
gezellige lobby en mooi terras.
We verblijven in volpension; ‘s middags nemen
we een lunchpakket mee of eten we in een lokaal
restaurant. ‘s Avonds dineren we in het hotel (water
op tafel incl.)

Dag 4 – Cultuur in Portoferraio
Tijd voor een dagje cultuur in Portoferraio. We brengen een bezoek aan
Palazzino dei Mulini (het Nationaal museum), Villa Napoleon en de twee
forten van de stad: Forte Falcone en Forte Stella.
Dag 5 & 6 – wandelen langs de Grande Traversata Elbana (GTE)
Wandelen langs het tweede deel van de GTE.

Vluchten
• Heenvlucht Brussel-Charleroi > Pisa op zaterdag
13 april om 7u, met aankomst in Pisa om 8u50.
• Terugvlucht Pisa > Brussel-Charleroi op vrijdag
19 april om 19u. Aankomst in Charleroi om 20u50.

Dag 7 – Pisa & terugvlucht
Uitchecken en overzet naar Piombino, met privé bus naar Pisa, opbergen van
de bagage. In Pisa bezoeken we de Piazza dei Miracoli (scheve toren, Duomo,
Baptisterium) en wandelen we over de stadsmuren.
Uitgebreide toelichting bij het wandelprogramma kan je terugvinden op
de website van Gezinssport Vlaanderen (www.gezinssportvlaanderen.be/
vakanties).

Wandelniveau:
In 4 dagen stappen we de GTE, een mooie wandelroute,
die Elba geheel doorkruist. De wandelingen variëren
tussen 13 en 16,5 km. Elke avond rijden we met de bus
terug naar ons hotel. De wandelingen zijn vooral “off road”
doorheen prachtige natuur. Een goede stapconditie en
beschikken over de nodige outdoor kledij, vooral goede
wandelschoenen, zijn noodzakelijk.

PRIJS INCLUSIEF
• Vluchten, incl. bagage max. 10 kg (afmeting 50/40/20)
en tas of rugzakje (35/20/20)
• Transfers ter plaatse met privé bus
• Verblijf in volpension (water op tafel), incl. extra lunch bij
aankomst en op de laatste dag in Pisa
• Volledige programma, incl. entrees in Portoferraio en
Pisa en de overzet Piombino-Portoferraio

PRIJS EXCLUSIEF
• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij inschrijving: € 50.
Bijboeken van een koffer na inschrijving kost € 80
(i.e. tarief van de luchtvaartmaatschappij)
• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 120
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een
maximum van 12 euro per gezin.

Periode

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs leden

13-19 april

WANDEL- EN CULTUURVAKANTIE
Hotel Villa Ombrosa*** - Elba - Italië

11-15 jaar

€ 1.180

16-89 jaar

€ 1.290

Code
7816

*Opgelet: het kindertarief (11-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.
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Het krachtige Noorden van
Griekenland Thessaloniki, Olympos & de Meteora kloosters
Wandelniveau:
fietsniveau:

Programma
Dag 1 – aankomst in Thessaloniki
Check in, verkennende wandeling in buurt van het hotel gelegen aan de
schitterende strand esplanade. Diner in de levendige en gezellige wijk Ladadika.
Dag 2 – Thessaloniki
We trekken met de fiets langs de interessantste en leukste plekjes, pleintjes
en historische sites van de stad. Boottocht langsheen de gehele kustlijn van
Thessaloniki en stadswandeling.
Dag 3 – Vergina
Vergina is de oude hoofdstad van Macedonië. Hier bevinden zich één van de
meest indrukwekkende bezienswaardigheden van Griekenland, de koningsgraven
van Phillipus II. We bezoeken het klooster van Timios Podromus. Diner en
overnachting in Litochoro.
Dag 4 – Olympos
Wandelen op de Olympus. We gaan niet naar de top, maar plannen een
schitterende route langs watervallen en ander prachtig natuurschoon.
We brengen een bezoek aan Dion en het Agios Dionysos klooster. Overnachting
in Litochoro.

Verblijf
We reizen rond en verblijven in verschillende hotels:
• In Thessaloniki: Tourist Hotel*** (3 nachten). Prima
ligging nabij het centrum en op wandelafstand
van de strandboulevard.
• In Litochoro: hotel Villa Pantheon (2 nachten)
• In Kalambaka: hotel Edelweis (2 nachten)

Vluchten
• Heenvlucht Brussel-Charleroi > Thessaloniki op
28 mei om 13u50, met aankomst in Thessaloniki
om 17u35.
• Terugvlucht Thessaloniki > Brussel-Charleroi op
maandag 4 juni om 18u.

Dag 5 – Kalambaka

PRIJS INCLUSIEF

Te voet over de bergpaden tot bij één van de kloosters van de Meteora. Deze
op hoge rotspilaren gebouwde kloosters moet je ooit gezien hebben! Picknick
onderweg en vervolgens een uurtje afdalen tot bij de mooie oude kathedraal van
Kalambaka. Diner en overnachting in Kalambaka.

• Vluchten H/T Brussel-Charleroi, Thessaloniki,
incl. bagage max. 10 kg (afmeting 55/40/20)
en tas of rugzakje (40/20/25)
• Transfers ter plaatse met privé bus
• Verblijf in volpension (water en wijn bij het
diner)
• Het volledige programma, incl. alle entrees en
Nederlandstalige gids bij alle bezoeken

Dag 6 – Kastoria
De stad Kastoria is prachtig gelegen aan het Orestiadameer en loopt als schiereiland
in het meer. We maken er een mooie wandeling door de stad. Diner en overnachting in
Kalambaka.

PRIJS EXCLUSIEF

Dag 7 – Pella

• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij

Pella is de geboorteplaats van Alexander de Grote. We bezoeken de archeologische
site en het museum. We brengen een bezoek aan Loutro Posar. ‘s Avonds rijden
we naar Thessaloniki (110 km). Diner en overnachting in Thessaloniki.

inschrijving: € 50. Bijboeken van een koffer
na inschrijving kost € 80 (i.e. tarief van de
luchtvaartmaatschappij)
• Optionele annulatie- en/of bijstands
verzekering
• Eenpersoonskamer: € 140
• Administratierecht: 6 euro per persoon met
een maximum van 12 euro per gezin.

Dag 8 – Thessaloniki
Wandeling door de oude bovenstad ‘Ano Poli’, met aansluitend een typisch
Griekse lunch in deze ‘wijk’. We sluiten deze reis af met een gegidst bezoek aan
de 15de eeuwse Ottomaanse ‘witte toren’.

Periode

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs leden

Code

28 mei - 4 juni

WANDELEN IN NOORD-GRIEKENLAND
Verschillende hotels

30-89 jaar

€ 1.395

9623
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Loreana Park Hotel***
Lago di Bolsena - Italië

Wandelen op de grens
van Umbrië, Toscane en Lazio
Programma

Verblijf

Tijdens deze vakantie verkennen wij te voet het ongerepte
land van de Etrusken gelegen op het grensgebied van
3 verschillende regio’s: Lazio, Toscane en Umbrië.

Loreana Park Hotel*** ligt vlakbij het Lago di Bolsena
(het meer van Bolsena), op wandelafstand van het
historische stadscentrum. Prachtige vergezichten
in een groen heuvelachtig landschap worden
afgewisseld door oude ommuurde steden en dorpen.

Al wandelend verkennen wij enkele prachtige natuurparken,
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 hoog ontwikkelde en rijke Etruskische cultuur, de voorloper
van de Romeinse cultuur, is hier niet weg te denken, getuige
hiervan de vele graftomben (Necropoli van Tarquinia) die wij
tijdens de wandelingen aantreffen.
Ter afwisseling van het wandelprogramma staan er bovendien
ook enkele stadsbezoeken op het programma:
• het prachtige Orvieto gelegen op een blok van tufsteen,
• Viterbo met zijn middeleeuws kwartier en thermen
• Bagnoregio: la Citta che muore
• Bolsena, Montefiasconi, Pittigliano en Bomarzo
• de prachtige tuinen van Villa d’Este in Tivoli.

Vluchten
• Heenvlucht Brussel-Zaventem > Rome Fiumincino op 7 september om 9u20.
• Terugvlucht Rome Fiumincino > Zaventem op 14 september
om 19u45.

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.
ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
Buitenzwembad en (privaat) park.

PRIJS INCLUSIEF
• Vluchten H/T Brussel-Zaventem, Rome Fiumincino, incl.
bagage max. 10 kg (afmeting 55/44/20) en tas of rugzakje
(40/20/25)
• Transfers vanuit hotel met privé bus
• Verblijf in volpension (water en wijn op tafel), ‘s middags een
lunchpakket
• Wandelprogramma o.l.v. ervaren gids
• Alle entrees

PRIJS EXCLUSIEF

Wandelniveau:

(

)

• 5 wandelingen van 6 à 15km
• Niveau: normale stapconditie
• Hoogtemeters: tot maximum 580m

• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij inschrijving: € 50. Bijboeken van een koffer na inschrijving kost € 80 (i.e. tarief van de
luchtvaartmaatschappij)
• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 100
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum
van 12 euro per gezin.

• Parcours: verhard en onverhard terrein maar
makkelijk begaanbaar.

Periode

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs leden

Code

7-14 september

WANDELEN IN DE VOETSPOREN VAN DE ETRUSKEN
Loreana Park Hotel*** - Lago di Bolsena - Italië

30-89 jaar

€ 1.260

7637
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Hotel Ranieri*** - Rome - Italië

Wandelen in en om de oude stad
Programma

Verblijf

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.

We verblijven in hotel Ranieri***, een charmant en
comfortabel hotel in het centrum van Rome, in een nette
buurt op de Via XX Settembre.

Wandelprogramma in de oude stad:
•
•
•
•
•

Dagwandeling door het Klassieke Rome
De Via Appia, de Catacomben van San Callisto
De Gianicolo, Trastevere, het Joodse Getto
Piazza del Populo, Pincio
De oevers van de Tevere (Tiber)

Verder nog:
•
•
•
•

Bezoek aan de Vaticaanse musea, Sixtijnse kapel en St. Pieters-basiliek
Wandeling door het Forum Romanum
St. Jan van Lateranen, de Sao Paolo, de Gesu, San Pietro in Vincoli
Alle highlights van de stad met o.a. Trevi fontein, Colosseum,
Circus Maximus, Bocca della Verita, Pantheon, Piazza Navona, Spaanse
trappen, Campidoglio, Fori Imperiali, Campo dei Fiori, Engelenbrug,
La Repubblica en het Piazza Venezia.

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 gebruikmaken van gratis Wifi. Meteen
in de buurt liggen enkele heel leuke koffiebars. ’s Avonds
is het er rustig.

PRIJS INCLUSIEF

Vluchten
• Heenvlucht Brussel-Zaventem > Rome Fiumincino op 27 oktober om 14u50.
• Terugvlucht Rome Fiumincino > Zaventem op 1 november om 21u30.

Wandelniveau:
• Dagelijkse wandeling, tot max. 14 km
• Niveau: normale, recreatieve stapconditie
• Parcours: verhard

• Vluchten H/T Brussel-Zaventem, Rome Fiumincino, incl.
bagage max. 23 kg en tas of rugzakje
• 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 Forum
Romanum, de Catacomben, de Vaticaanse musea,
Sixtijnse kapel en Sint-Pietersbasiliek
• Nederlandstalige gidsen

PRIJS EXCLUSIEF
• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 150
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een
maximum van 12 euro per gezin.

Periode

Programma - Hotel

Leeftijd

Prijs leden

27 oktober –
1 november

ROME ACTIEF ONTDEKKEN
Hotel Ranieri*** - Rome - Italië

11-15 jaar

€ 1.185

16-89 jaar

€ 1.245

Code
7344

*Opgelet: het kindertarief (11-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR EXCLUSIEF VOOR 50+

Vakantiecentrum Reigersnest - Koksijde

Fiets- en wandelweek aan zee
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.

PRIJS INCLUSIEF
•
•
•
•

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.

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

PRIJS EXCLUSIEF
• Eenpersoonskamers zijn beperkt beschikbaar,
mits supplement van € 65.
• Vervoer van en naar het hotel dien je zelf te
voorzien.
• Het huren van een fiets is mogelijk, mits
supplement van 35 euro voor een gewone
fiets (huur voor 5 dagen) of 80 euro voor een
elektrische fiets (huur voor 5 dagen).

‘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.

Verblijf
Vakantiecentrum Reigersnest ligt midden in de duinen, op
een tiental minuutjes wandelen van het strand van Koksijde.
Deze bruisende badplaats vormt een uniek natuurpalet
boordevol cultuur, visserijfolklore en authentieke
gezelligheid. Parkeren kan vlakbij het vakantiecentrum.
KAMERS & MAALTIJDEN
Het vakantiecentrum 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

Periode

Hotel

Leeftijd

Prijs

Prijs leden

Code

16 juni (16u30)
21 juni (18u)

Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde

va. 50 jaar

€ 429

€ 389

2125
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Zorg je regelm
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wil je deze tij
d samen
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manier
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W
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l
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héél veel
plezier?
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n, spelen
en beleven ka
n in onze
volledige geor
ganiseerde
midweken aa
n zee.

kust
Actieve vakanties voor Midweek aan deOostende
grootouders en kleinkinderen & Koksijde
Het programma biedt een
verscheiden aanbod van
activiteiten voor grootouders
én hun kleinkinderen.
In de voormiddag staan er
2 uren sport & spel op het
programma. ‘s Namiddags,
na de siësta, vliegen we er
opnieuw in voor een 3-tal
uurtjes bewegen.
‘s Avonds sluiten we af met
een leuke avondanimatie.

Programma

- kan variëren naargelang locatie en weersomstandigheden

Dag 1 – aankomst & kennismaking
Na het installeren van de kamers maken we tijd
om elkaar en de omgeving wat beter te leren
kennen tijdens enkele kennismakingsspelletjes en
een verkennende wandeling in de buurt van het
hotel.
Dag 2 – strandspelen
We trekken een dagje naar het strand voor toffe
spelletjes met de parachute en wereldbal. We
spelen strandestafette en doen waterspelletjes,
trekken met onze emmertjes naar de zee
en maken modder-zandtaartjes. We spelen
strandtikkertje en jagerbal.
Dag 3 – dans, duinenzoektocht, vliegeren &
garnaaltjes vissen

Onze vrijwilligers leren je een leuk dansje aan om
te tonen aan de mama’s en papa’s bij thuiskomst.
We trekken de duinen in op zoek naar een
schat, laten een vlieger op en proberen visjes en
garnaaltjes te vangen met onze schepnetjes.
Dag 4 – strandsporten, zandkastelen bouwen
& kubb
Vandaag maken we kennis met tal van sporten:
voetbal, honkbal, kubb, petanque, strandtennis
en –badminton. We bouwen zandkastelen en
versieren ze met schelpjes. Wie maakt het mooiste
kasteel?
Dag 5 – go-carts, ijsjes en afscheid
Go-carts rijden op de dijk en nadien een ijsje eten.
De ideale afsluiter van een actieve midweek aan
zee!

VAKANTIECENTRUM REIGERSNEST - KOKSIJDE

Kinkhoorn & Ravelingen - Oostende

LIGGING
Vakantiecentrum Reigersnest ligt midden in de duinen, op
een tiental minuutjes wandelen van het strand van Koksijde.
Parkeren kan, gratis, vlakbij het vakantiecentrum.

LIGGING
Aparthotel Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen ligt vlakbij het
strand van Oostende en is gemakkelijk bereikbaar met de trein en de
kusttram (halte Ravelingen). Parkeren kan eventueel in de betalende
ondergrondse parking van het hotel (reserveren bij Vayamundo).

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.
ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
Gezellige bar met peuterspeeltuin, binnenspeeltuin met
speelbox, ballenbad en springkasteel, buitenspeeltuin en tvzaal. Gratis WIFI in de bar.

Periode

Hotel

1-5 juli
5-9 augustus
26-30 augustus

ACTIEVE GROOTOUDER-KLEINKINDVAKANTIE
Vayamundo Kinkhoorn & Ravelingen
- Oostende

19-23 augustus

ACTIEVE GROOTOUDER-KLEINKINDVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde

(ma 17u. - vrij 17u.)

26 sportief zomervakanties 2019

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.

Leeftijd

Prijs

Prijs leden

-3 jaar

€ 75

€ 35

3-5 jaar

€ 290

€ 250

6-11 jaar

€ 315

€ 275

va. 12 jaar

€ 439

€ 399

-3 jaar

€ 75

€ 35

3-5 jaar

€ 285

€ 245

6-11 jaar

€ 330

€ 290

va. 12 jaar

€ 415

€ 375

Code

2727
2732
2735

2134

j Vayamundo Quillan k

j Vayamundo Houffalize k

j Vayamundo Oostende k

Boek hier puur
vakantieplezier!

: 078 156 100 | contactcenter@vayamundo.eu | www.vayamundo.eu

Zoek
boek
online!
Zoek
boek
online!

www.gezinssportvlaanderen.be

www.gezinssportvlaanderen.be

ZOMERTIP!
ZOMERTIP!

doe
Doe mee aan onze
zomerse zoektochten in Eeklo.
roeselare.
elke
juli-augustus-september.
Elke dag in juli-augustus-september.
Doe mee aan onze
zomerse zoektochten in Eeklo.

