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IEDEREEN
VERDIENT
VAKANTIE!
Vakantie… Dat is nieuwe ervaringen opdoen,
je batterijen opladen, anderen ontmoeten,…
In Vlaanderen is vakantie een basisrecht voor
iedereen - ook voor wie met weinig moet
rondkomen of met een beperking door het
leven gaat.
Op de site van Tour & Taxis
plaatste landschapsarchitect
Bas Smets in 2018 een obelisk.
Dertig compartimenten
telkens in een andere
kleurentint: één voor elk
artikel. Dit naar aanleiding
van de 70ste verjaardag van de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
Al 20 jaar maakt Toerisme Vlaanderen samen met meer
dan 2000 partners dat mensenrecht waar.
Samen willen we dat iedereen - ook wie in armoede leeft
of een vakantiedrempel ervaart - de kracht van vakantie
en toerisme kan ervaren.

Iedereen Verdient Vakantie!
Iedereen Verdient Vakantie verbindt ondernemers, bezoekers en plekken. Elke ontmoeting biedt kansen. Zo geven
we handen en voeten aan het Reizen naar Morgen.

Jeroen Marijsse

4

Omdat we willen tegemoetkomen
aan ieders goesting, doen we ons
best om het aanbod zo divers mogelijk te maken.
Je weg vinden in al dat aanbod is
soms een hele klus. Als je graag
advies krijgt, kan je terecht bij jouw
organisatie of in meer dan 100 Rap
op Stapkantoren in heel Vlaanderen.
Dit zijn reisbureaus waar de medewerkers je met veel plezier helpen
om de juiste keuze te maken voor
een vakantie of uitstap. Wil je weten
waar je deze kantoren kan vinden,
kijk dan op onze website of vraag
het aan onze vakantiebemiddelaars.
Omdat je op vakantie of uitstap ook
graag eens lekker gaat eten, hebben
we met enkele sociale restaurants de

afspraak dat je met een kopie van je
reservatiebewijs ook aan kortingstarief mag gaan eten. Op pagina 30
vind je een overzicht van de deelnemende restaurants.
Doorheen het jaar kloppen aanbieders wel eens bij ons aan met heel
interessant nieuw of last minute
aanbod. Dat vind je niet terug in
deze brochure maar wel op onze
Facebookpagina. Vind ons leuk op
Facebook en bekijk onze kiekjes op
Instagram. Zo blijf je op de hoogte
van alle weetjes en aanbiedingen.
Iedereen Verdient Vakantie wenst
je in 2022 heel wat ontdekkingen,
verwondering en plezier toe!

Deze vakantiebemiddelaars zijn elke werkdag voor jullie bereikbaar:

Michelle

Carine

Kathleen

Karlien

Sabine

 02 504 03 91
van maandag tot en met vrijdag,
van 9 u. tot 12.30 u. en van 13.15 u. tot 17 u.

Wendy

Jeroen

Grasmarkt 61 - 1000 Brussel
www.iedereenverdientvakantie.be
info@iedereenverdientvakantie.be
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VAKANTIESCHAKEL
Iedereen Verdient Vakantie

Iedereen Verdient Vakantie is er voor
vakantiegangers met een klein budget, een
beperking of een bijzondere vraag. Mensen
die nood hebben aan een dagje weg of
vakantie, maar door één of meerdere
drempels niet zo gemakkelijk kunnen
vertrekken en niet meteen een oplossing
vinden in het kortingsaanbod van Iedereen
Verdient Vakantie, kunnen terecht bij
Vakantieschakel.

VOORBEELDVRAGEN

“Wij zijn een gezin met
4 kinderen, waarvan het
jongste autisme heeft. We
zoeken een vakantieplek
waar de oudsten kunnen
ravotten en de jongste tot
rust kan komen in een
prikkelarme omgeving.”

- Stijn -

“Hallo, mijn naam is Leila en
als maatschappelijk assistent
zoek ik voor Tim een buddy
om mee naar een concert te
gaan. Hij zit namelijk in een
rolstoel en kan hierbij wel
hulp gebruiken.”

- Leila -

“Als vakantieganger met een
visuele beperking vind ik
het niet zo makkelijk om op
uitstap te gaan. Nu ik
de campagnemail van
Vakantieschakel ontvang, heb
ik al verschillende groepsuitstappen en activiteiten
voor personen met een
visuele beperking ontdekt.”

- Tine -
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Hoe werkt
Vakantieschakel?
Vakantieschakel is het online platform
van Iedereen Verdient Vakantie dat
vraag en aanbod uit het netwerk
verbindt en tot vakantieoplossingen
komt. Aan de hand van een gratis
account en de campagnemail worden
vakantiegangers, sociale organisaties
en toeristische aanbieders met elkaar
in verbinding gebracht.

1

Heb je een vakantievraag
of -aanbod? Contacteer
Vakantieschakel via mail of
door je aan te melden op
iedereenverdientvakantie.be

2

Een vakantieschakelaar
bekijkt jouw vakantievraag
of -aanbod en maakt het
onderwerp op om in het
netwerk te verspreiden.

3

Binnen de afgesproken
tijd zal de vakantieschakelaar terug contact met jou
opnemen om de resultaten
op jouw vraag/aanbod te
bekijken.

Deze vakantieschakelaars zijn
elke werkdag voor jullie bereikbaar:

Marleen

Dana

Nuray

www.iedereenverdientvakantie.be
info@vakantieschakel.be
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NETWERK

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE

Met dank aan toeristische, sociale en andere partners
om het recht op vakantie waar te maken!
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BEDANKT!
Bedankt aan alle toeristische ondernemers
die uit oprecht engagement mee helpen
het netwerk Iedereen Verdient Vakantie
vorm te geven. Dankzij hen kunnen vele
mensen van een welverdiende daguitstap
of vakantie genieten. Alle toeristische
ondernemers in deze vakantiebrochure
geven minstens een korting van 30%
op de normale tarieven.
Enkele ervaringen van onze
toeristische ondernemers:

“Als de focus ligt op het voorzien
in de basisbehoeften van je gezin,
worden activiteiten zoals een
bezoek aan theater of de
bioscoop al snel geschrapt.
Voor kinderen kan dat op
termijn toch wel nefast zijn.
Het is belangrijk om je als
mens te kunnen ontplooien en
om gedeelde ervaringen op
te doen. Via de gereduceerde
tarieven hopen we hieraan zoveel
mogelijk tegemoet te kunnen
komen.”
- Hans Bourlon CEO Studio 100

“Wat ik zo mooi vind aan de
werking van Iedereen Verdient
Vakantie, is de eenvoud. Je
bereikt op een makkelijke manier
een grote groep mensen die de
korting effectief kan gebruiken.
En wie via Iedereen verdient
Vakantie langskomt, meldt zich
gewoon aan de kassa aan zoals
iedereen en hoeft zich dus ook
niet anders dan de anderen te
voelen.”

“Samen naar een pretpark gaan,
is een feestelijke dag, een dag
van samen dingen beleven, een
dag waarin je elkaar helpt om de
angst overkop te gaan te overwinnen, een dag waarop je levendige herinneringen opbouwt.”

- Lieven Elst Directeur provinciale
domeinen Vlaams-Brabant

- Peggy Verelst Bobbejaanland
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OP VAKANTIE
Hoe werkt het?
VIA EEN RAP OP
STAPKANTOOR

VIA EEN SOCIALE
PARTNERORGANISATIE

VIA DE VAKANTIEBEMIDDELAARS

Ken je de Rap op Stapkantoren al?
Het zijn laagdrempelige reisbemiddelingskantoren voor mensen met een
beperkt budget.
Vind een kantoor in jouw buurt via
www.iedereenverdientvakantie.be/
rap-op-stap of bel of mail ons.

Ben je aangesloten bij een OCMW,
CAW, vzw of andere sociale organisatie die partner is van ons netwerk?
Laat daar weten waar je naartoe
wil en de partners boeken voor jou.
Wil je weten of een bepaalde sociale
organisatie partner is van Iedereen
Verdient Vakantie? Bel of mail ons!

Heb je geen Rap op Stapkantoor in
je buurt of ben je niet aangesloten
bij een sociale organisatie? Dan kan
je via de vakantiebemiddelaars een
daguitstap aanvragen. Het kan iets
langer duren vooraleer je aanvraag
verwerkt wordt en het vraagt iets
meer administratie.

BEN JE NIET ZEKER OF JE IN AANMERKING
KOMT? DOE DE BUDGETCHECK!
We vragen om ons jaarlijks een inkomensbewijs te
bezorgen. Dat kan één van de volgende dingen zijn:
• Verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
– stuur ons de klever van elk gezinslid
• Laag inkomen op basis van de armoedenorm
(zie tabel hiernaast) – stuur ons je meest
recente belastingsfiche met een attest van
gezinssamenstelling
• Schuldbemiddeling – stuur ons het attest van je
bewindvoerder en een attest van gezinssamenstelling
• Kansentarief met de UiTPAS – stuur ons
het UiTPAS-nummer van elk gezinslid
Heb je één van de bovenstaande puntjes?
Dan heb je recht op het kortingstarief van
Iedereen Verdient Vakantie.

TABEL ARMOEDENORM
Hieronder vind je een overzicht van de armoedenorm die wij gebruiken. Het inkomen waarmee de
armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle
nettoinkomsten (loon, uitkering, pensioen, inkomsten
van huur,…) per jaar of maand.
Een gezin is: één of meerdere personen die officieel
op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet
met familieband).
HUISHOUDEN BESTAAT UIT:

INKOMEN
PER MAAND:

Alleenstaande

€ 1284

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar

€ 1925

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind

€ 2310

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen

€ 2696

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen

€ 3081

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind

€ 1669

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen

€ 2054

Voor een andere gezinssamenstelling en de bijbehorende armoededrempel, neem gerust contact met ons op.
Bron: SILC 2020 (inkomens 2019), zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting
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Hoe doe je
een boeking?
1

MAAK JE KEUZE
Ga eerst voor jezelf na wanneer en waar je
op vakantie zou willen gaan. En zou je dan
het liefst je eigen potje koken of neem je
er maaltijden bij? Geraak je gemakkelijk ter
plaatse? En wat doe je met jouw huisdier?
We raden je aan om een lijstje met geschikte
verblijven op te stellen zodat we je ook
kunnen voorthelpen als je eerste keuze niet
meer mogelijk zou zijn. Kies je vakantieverblijf
in deze brochure of op onze website
www.iedereenverdientvakantie.be.
LET OP! Per jaar mag je 14 overnachtingen
boeken waarvan maximum 7 in de zomervakantie. Dit om iedereen de kans te geven om
in het hoogseizoen op vakantie te gaan.

2

DE RESERVATIE
Iedereen Verdient Vakantie controleert de
mogelijkheden bij het gevraagde verblijf. Als
de gevraagde vakantie niet meer mogelijk is,
contacteren we je. We proberen dan samen te
zoeken naar een oplossing voor je vakantie.
Als de aanbieder jouw vakantievraag aanvaardt, dan krijg je een mail waarin je via een
knop de vakantie definitief kan bevestigen.
Nadien ontvang je van ons een infopakketje met:
- Het reservatiebewijs dat je bij aankomst
afgeeft aan het verblijf
- Een infoboekje met praktische informatie
zoals de adresgegevens, aankomst- en vertrektijden, of je handdoeken en lakens moet
meenemen, hoe het verblijf eruitziet, wat er
te doen is in de buurt,...
- Een feedbackkaartje dat je ons gratis kan
terugsturen
- Een kookboekje met originele en goedkope recepten als je een verblijf in zelfkook
geboekt hebt

3

4

5

DE BETALING
De betaling gebeurt rechtstreeks met het
vakantieverblijf via een factuur. Hoe en wanneer
je moet betalen, is verschillend van verblijf tot
verblijf. Je kan deze info terugvinden in deze
vakantiebrochure en op het reservatiebewijs.

HET VERBLIJF
Het reservatiebewijs dat je per mail ontvangt,
toon je aan de balie. Als je geen mailadres
hebt, dan kan de medewerker van jouw organisatie of Rap op Stapkantoor je een papieren
versie bezorgen. Op dit document staat een
reservatienummer en een overzicht van de
boeking.

ANNULEREN
Als je toch niet op vakantie kan gaan, neem
dan zo snel mogelijk contact op met je sociale
organisatie of met Iedereen Verdient Vakantie.
Wij hebben een annulatieregeling voorzien.
Als je ons tijdig iets laat weten, kunnen we je
vakantie nog kosteloos annuleren. Indien je
ons niets laat weten, kan het zijn dat je toch
nog het volledige bedrag zal moeten betalen.
Twijfel je of er mogelijke kosten verbonden
zijn aan jouw annulering, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.
LET OP! Annulering van de vakantie dient
steeds schriftelijk te gebeuren.
ANNULATIEVOORWAARDEN
1. Als je minstens 3 weken voor vertrek
annuleert, is het kosteloos.
2. Als je minder dan 3 weken voor vertrek
annuleert, betaal je 25%.
3. Als je minder dan 2 weken voor vertrek
annuleert, betaal je 50%.
4. Als je minder dan 3 dagen voor vertrek annuleert, betaal je 90%.
5. Als je niet geannuleerd hebt en niet komt opdagen, moet je het volledige bedrag betalen.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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AANBOD

Iedereen Verdient Vakantie!
Een netwerk van meer dan 2000 partners ijvert om vakantie
mogelijk te maken voor iedereen. En steeds meer mensen vinden de
weg naar ons vakantieaanbod. Dat doet ons zoveel plezier. Dankzij
onze toeristische partners heb je een ruime keuze uit meer dan
600 aanbiedingen met een fikse korting. Er is voor elk wat wils.
We brengen alle aanbiedingen onder in 4 categorieën:

Daguitstappen
Daguitstappen hebben een lage drempel. Sparen voor een dagje uit
lukt vaak gemakkelijker dan voor een meerdaagse vakantie. Voor
sommige mensen is één dag een goed begin om de vakantiedrempel
te overwinnen. Daguitstappen kan je onbeperkt aanvragen.

Vakantieverblijven
Het aanbod aan vakantieverblijven is heel divers. Je kan er alleen,
met het gezin of met vrienden logeren. Voor vakantieverblijven
geldt er een limiet van maximaal 14 nachten per persoon per
jaar, waarvan maximaal 7 nachten in de zomervakantie.

Groepsverblijven
Met je eigen groep of organisatie een vakantie organiseren kan
ook. Er is een groot aanbod aan groepsverblijven. Je kan slapen
in hypermoderne bivakhuizen of genieten van de sterren in een
open slaapbuis. Voor advies op maat contacteer je www.cjt.be.
Neem zelf ook eens een kijkje op www.jeugdverblijven.be waar
dit grote aanbod verzameld is.

Georganiseerde vakanties
Inschrijven voor een volledig georganiseerde vakantie geeft
vaak een geruster gevoel aan mensen die nog niet zo vaak op
vakantie zijn gegaan. Een 80-tal organisaties bieden vakanties
aan voor kinderen, jongeren, volwassenen gezinnen of
alleenstaanden.
Georganiseerde vakanties kunnen maximaal 3 keer per
jaar aangevraagd worden, waarvan maximaal 2 in de
zomervakantie.

12
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Er even tussenuit...
...

IN GROEP!

Heel wat groepen, groot
en klein, zoeken een leuke
verblijfplaats voor hun
weekend of vakantie.
Er zijn tal van plekken in
Vlaanderen en Brussel die
de moeite waard zijn. Grote
huizen, kleine huizen, basic
of toch liever wat meer luxe,
zelf koken of genieten van
vol pension... Er is voor elk
wat wils. Iedereen Verdient
Vakantie helpt graag met het
uitkiezen van een geschikte
verblijfplaats voor je groep.
Hou echter rekening met
onderstaande info.

Praktische info
Het verschil met de georganiseerde
verblijven is dat groepsverblijven zich
uitsluitend richten tot groepen, die
altijd begeleid zijn. Je moet als groep
dus alles zelf organiseren.
Voor een groepsverblijf is het belangrijk om voor je groep de volgende
vragen na te gaan:
• Locatie: in welke provincie willen we
graag op groepsvakantie?
• Periode: in welke maand willen we
graag op groepsvakantie?
• Formule: willen we een
groepsverblijf in zelfkook, kamer en
ontbijt, half pension of vol pension?
• Label: is het belangrijk dat het
groepsverblijf toegankelijk is (label A
of A+)?
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• Capaciteit: hoeveel personen gaan
er mee op groepsverblijf?
Zijn er nog specifieke noden, vermeld
dit dan zeker in de aanvraag.

Hoe kies je een
groepsverblijf?
Ga naar de website
www.iedereenverdientvakantie.be,
klik op ‘check het aanbod’ en vervolgens op ‘bekijk het aanbod online’.
De groepsverblijven staan vermeld
onder het tabblad ‘Vakantieverblijf’.
De prijzen zijn enkel zichtbaar voor
de sociale partnerorganisaties die zich
hebben aangemeld.
Omdat er zoveel verscheidenheid is in
de groepsverblijven, zoek je best op de
website www.jeugdverblijven.be
of op de website van het Centrum
voor Jeugdtoerisme www.cjt.be/
boekingscentrale om te bekijken
wat er allemaal mogelijk is.

Hoe reserveer ik
een groepsverblijf?
Als je een groepsverblijf uitgekozen
hebt, dan reserveer je dit verblijf via
de website van Iedereen Verdient
Vakantie. Op deze manier kan je
genieten van het kortingstarief. Als
er speciale noden zijn voor de groep,
dan vermeld je die ook best in je
aanvraag bij het luik “opmerkingen”.
Geef ook een aantal alternatieven op
zodat we je makkelijk kunnen verder
helpen indien je eerste keuze niet
meer beschikbaar is. Wij contacteren
het verblijf en laten jullie weten of
er nog plaats beschikbaar is voor de
gevraagde periode. Ter bevestiging

sturen we jullie een reservatiebewijs
op dat je zeker mee moet nemen de
dag van je vertrek.
Sociale partnerorganisaties kunnen
nadat ze zich aangemeld hebben
op onze website de status van hun
aanvraag opvolgen. Je kan ook altijd
al rechtstreeks bij de aanbieder een
optie nemen voor je groepsverblijf.
Vermeld er dan zeker bij dat de
aanvraag via Iedereen Verdient
Vakantie gebeurt en dien nadien
de aanvraag in via de website van
Iedereen Verdient Vakantie. Als je in de
aanvraag bij ‘opmerkingen’ vermeldt
dat jullie verblijf reeds in optie staat,
kunnen wij de aanvraag dan meteen
doorsturen naar de aanbieder van het
groepsverblijf.

Annulatievoorwaarden
In geval van annulatie verwittig je
zo snel mogelijk Iedereen Verdient
Vakantie. Sociale partnerorganisaties
kunnen de annulatie aanvragen als ze
zijn aangemeld op onze website. De
annulatievoorwaarden zullen steeds
verlopen volgens de algemene voorwaarden van het groepsverblijf.

Voor extra info
www.iedereenverdientvakantie.be
www.jeugdverblijven.be
www.cjt.be/boekingscentrale
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Deelnemen aan een

GEORGANISEERDE
VAKANTIE!

Ben je op zoek naar een
leuke vakantie voor
de kinderen tijdens de
schoolvakanties? Wil je
op vakantie met ervaren
begeleiding waar je van
‘s morgens tot ’s avonds
kan genieten van allerlei
activiteiten? Wil je met
het hele gezin begeleid met
vakantie?

Categorieën binnen de
georganiseerde vakanties
• Kinderen en jongeren
• Kinderen en jongeren met
een beperking
• Volwassenen
• Grootouders en kleinkinderen
• Families of gezinnen

Hoe kies je een
georganiseerde vakantie?
Op de pagina’s 276 tot 319 kan je
bekijken welke aanbieders georganiseerde vakanties mogelijk maken aan
kortingstarief en voor welke doelgroep.
Meer informatie over het specifieke
aanbod vind je terug op onze website.
De prijzen kunnen enkel bekeken worden door de sociale partnerorganisaties nadat ze zich aangemeld hebben.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Waarop kan je zoeken?
Ga naar de website
www.iedereenverdientvakantie.be,
klik op ‘check het aanbod’ en vervolgens op ‘bekijk het aanbod online’.

Klik op het tabblad ‘Georganiseerde
Vakantie’ en geef een trefwoord in in
de zoekbalk.

Hoe vraag je een georganiseerde vakantie aan?
Je doet best een aanvraag via je begeleidingsdienst of sociale partnerorganisatie. Zij kunnen op onze website de
prijzen en eventuele beschikbaarheid
bekijken alsook een reservatie maken.
Sociale partnerorganisaties kunnen nadat ze zijn aangemeld steeds de status
van de boeking nagaan.
Als je niet via een begeleidingsdienst of
sociale partnerorganisatie de aanvraag
kan doen, dan vul je het ‘Aanvraagformulier georganiseerde vakantie’
volledig in en stuur je het samen met
een bewijs van inkomen of verhoogde
tegemoetkoming op naar Iedereen
Verdient Vakantie. Je kan het formulier
online invullen op onze website of een
papieren exemplaar bij ons opvragen.
Geef indien mogelijk verschillende
keuzes op, zodat we je sneller kunnen
verder helpen indien je eerste keuze
niet meer beschikbaar is.
Let ook op de ‘Goed om te weten’,
want deze kan soms bepalen of je al
dan niet mee kan aan kortingstarief;

De bevestiging
Iedereen Verdient Vakantie geeft de
nodige gegevens door aan de aanbieder van de georganiseerde vakantie.
De begeleidingsdienst of sociale partnerorganisatie ontvangt een bevestigingsmail wanneer de reservatie in
orde is. Indien je niet via een begeleidingsdienst of sociale partnerorganisatie reserveert, contacteren we jou
wanneer de reservatie bevestigd is.

De betaling en de bijkomende
informatie van de vakantie gebeuren
rechtstreeks tussen de vakantieganger
en de aanbieder van de georganiseerde
vakantie.

Annuleren
In geval van annulatie verwittig je zo
snel mogelijk je sociale partnerorganisatie of Iedereen Verdient Vakantie.
Voor georganiseerde vakanties gelden
de volgende annulatievoorwaarden:

Annulering van de vakantie dient
steeds schriftelijk te gebeuren;
• Als de klant minstens 3 weken
voor vertrek annuleert, is het
kosteloos;
• Als de klant minder dan 3
weken voor vertrek annuleert,
betaalt de klant 25% van de
prijs;
• Als de klant minder dan 2
weken voor vertrek annuleert,
betaalt de klant 50% van de
prijs;
• Als de klant minder dan 3
dagen voor vertrek annuleert,
betaalt de klant 90% van de
prijs;
• Zonder schriftelijke
verwittiging betaalt de klant
100% van de prijs.
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ZORG

op vakantie
In Vlaanderen bieden momenteel 13
verblijven uit deze vakantiebrochure een
zorgomkadering aan.
Dat kan betekenen dat je er hulpmiddelen vindt, zoals
tilliften of hooglaagbedden, én dat je er een beroep kunt
doen op verzorgend personeel (verpleging, assistentie).
Sommige vakantieverblijven hebben hiervoor eigen
personeel beschikbaar, bij andere wordt de nodige
omkadering extern ingehuurd. In deze verblijven kan je
terecht wanneer je ook zorg nodig hebt op vakantie:

VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

Casa Ametza

Brasschaat

62

Hotel Drie Eiken

Edegem

36

Vakantiecentrum Zorgverblijf
Hooidonk

Zandhoven

37

Hoeve Genemeer

Beringen

106

M Hotel - Different Hotels

Genk

81

Vakantiecentrum ‘t Mechels Bos

Maasmechelen

74

Brakel
(Everbeek)

136

B&B Altijd Genieten

Damme
(Moerkerke)

218

Vakantiehuis Lappersfort

Diksmuide-Lede

246

Hotel Middelpunt

Middelkerke

204

Zorgverblijf Ter Duinen

Nieuwpoort

214

Zorghotel Koninklijke Villa

Oostende

215

Zorghotel Domein Polderwind

Zuienkerke

216

ANTWERPEN

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN

Meer info nodig over
zorgomkadering op vakantie?
Neem contact op met:
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel
Tel. 02 504 03 40
toegankelijk@toerismevlaanderen.be
www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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Rolstoelvriendelijke

VERBLIJVEN

In deze vakantiebrochure vind je heel wat
verblijven die geschikt zijn voor mensen met
een beperking. Rolstoelgebruikers herkennen
de toegankelijke verblijven in deze brochure
aan het A of A+ label.

Wat zijn de A en A+ labels?
Het A en A+ label geven aan of iets toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers. Het klassieke rolstoellogo kan iedereen
kopen, het A of A+ label krijgt een verblijf pas nadat
het grondig onderzocht is. Dat wil zeggen dat je in een
verblijf moet kunnen eten, slapen en de badkamer en
het toilet gebruiken. Voor een groepsverblijf telt ook de
ontspanningsruimte mee. Ook op de gangen en liften wordt
gelet. Voor een kampeerplaats wordt het toegangspad en
het aangepast sanitair onderzocht.
Meer uitleg over de toegankelijkheid van elk vakantieverblijf
vind je op de website www.visitflanders.com/toegankelijkheid
en in de All-in brochure die je gratis kan aanvragen.
Voor gratis tips over toegankelijke uitstappen, vervoer,
groepsreizen, toegankelijke fiets- en wandelpaden,…
kun je ook op onze website terecht bij publicaties.
Of neem contact op met Toerisme Vlaanderen voor een
persoonlijk antwoord.

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel
Tel. 02 504 03 40
toegankelijk@toerismevlaanderen.be
www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

Blankenberge

150-152

Brugge

196

Brugge (Assebroek)

234

WEST-VLAANDEREN

ANTWERPEN

Hopper jeugdverblijf
Het Scoutshuis
Jeugdherberg Pulcinella

Antwerpen

54

Antwerpen

55

Vakantiecentrum Floreal
Blankenberge
Martin's Brugge

Camping Houtum

Kasterlee

44

Jeugdherberg Europa

Camping De Lilse Bergen

Lille (Gierle)

46

Hotel Parkhotel

De Panne

200
246

De Barkentijn

Diksmuide-Lede
Heuvelland
(Westouter)
Koksijde
(Oostduinkerke)
Koksijde
(Oostduinkerke)
Koksijde
(Sint-Idesbald)
Middelkerke
(Westende)
Middelkerke
(Westende)
Nieuwpoort

Zorgverblijf Ter Duinen

Nieuwpoort

Vayamundo Oostende

Oostende

174-176

Zorghotel Koninklijke Villa

Oostende

215

Ibis Styles Zeebrugge

Zeebrugge

212

VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

Casa Ametza

Brasschaat

62

Hotel Drie Eiken

Edegem

36

Hasselt

104

Brakel (Everbeek)

136

Snuffel Hostel

Brugge

232

A+

B&B Altijd Genieten

Damme (Moerkerke)

218

In vakantieverblijven met
een A+ label kun je zonder
problemen verblijven, ook
als je een beperking hebt.
Het verblijf is zelfstandig
toegankelijk.

Hostel Focus

Kortrijk

237

Jeugdherberg Groeninghe

Kortrijk

238

Hotel Middelpunt

Middelkerke

204

Jeugdherberg De Ploate

Oostende

241

Zorghotel Domein Polderwind

Zuienkerke

216

48

Camping Domein Roosendael

Mol
Sint-KatelijneWaver

Vakantiehuis Lappersfort

50

Hotel Belvedere

Vakantiecentrum Zorgverblijf
Hooidonk

Zandhoven

37

Vakantiedomein Hoge Duin

Hoeve Genemeer

Beringen

106

M Hotel - Different Hotels

Genk

81

Vakantiecentrum Reigersnest

Jeugdherberg De Roerdomp
Vakantiewoning Hoeve Jadoul
(druiven- en kersenverblijf)
Holiday Inn Hasselt

Genk (Bokrijk)

101

Gingelom (Vorsen)

108

Kompas Camping Westende
(enkel kampeergedeelte)

Hasselt

83

Zilvermeer Blokhutten

LIMBURG

Vakantiedomein Ter Helme

Vakantiecentrum ‘t Mechels Bos Maasmechelen
Voeren (SintJeugdherberg De Veurs
Martens-Voeren)

74
105

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

Hostel Bruegel

Brussel

117

Hostel De Blauwput

Leuven

118

Holiday Inn Express Gent

Gent

122

Novotel Gent Centrum

Gent
Geraardsbergen
(Onkerzele)

124

Vakantiedomein Dennenheuvel Durbuy (Bomal(Waalse variant van het A label) sur-Ourthe)

262

Vakantieverblijf De Zeekameel

202
160
162-164
166
228
239
240
214

OOST-VLAANDEREN

Jeugdherberg 't Schipken

134

ANDERE

A

ANTWERPEN

LIMBURG

Een vakantieverblijf met
een A label is toegankelijk
met hulp, maar over het
algemeen is het een goed
toegankelijk gebouw.

Hostel H
OOST-VLAANDEREN

De Kleppe
WEST-VLAANDEREN
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Op vakantie met

JE HUISDIER

Huisdieren nemen al snel een plaatsje in binnen het gezin. Maar wanneer
je op vakantie wil, komt al snel de vraag “wat met de hond?”. Vakantie en
huisdieren, een onmogelijke combinatie? Neen, hoor…
Maak eerst een belangrijke keuze… Neem je je huisdier mee op vakantie?
Of kies je voor een reis zonder huisdier? Beiden zijn mogelijk.
Als je je huisdier mee wil nemen op vakantie, kies dan voor een verblijf
waar huisdieren toegelaten zijn. Verblijven kunnen een toeslag vragen
voor het verblijf van het huisdier. Je herkent de verblijven waar
huisdieren welkom zijn aan het icoon met de hond.
In de verblijven in de tabel hiernaast kan je met je huisdier verblijven.
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LOCATIE

PAG.

VAKANTIEVERBLIJF

Hoeve Megusta Studio's

Beerse
(Vlimmeren)

60

Camping Houtum
(kampeer- en tentplaatsen)
Sunparks Kempense Meren
Huisjes
Camping Baalse Hei

Kasterlee

44

Mol

42
52

Turnhout

LIMBURG

Corsendonk Duinse Polders
Kamers
Holiday Suites Blankenberge

Blankenberge

146

Blankenberge

242

Hotel Paradisio

Blankenberge

184

Liberty

Blankenberge

186-188

Vakantiewoningen Park Merlo
Center Parcs Park De Haan
Cottages
C-Hotel Continental

Bredene

244

De Haan

222

De Panne

198

Hotel Europe

De Panne
199
Diksmuide246
Lede
Heuvelland
202
(Westouter)
Jabbeke
248
Koksijde
(Oostduinkerke) 224
Koksijde
(Oostduinkerke) 156-158
Koksijde
(Oostduinkerke) 160
Middelkerke
(Lombardsijde) 168
Middelkerke
228
(Westende)
Nieuwpoort
250

Hotel Ecu - Different Hotels

Genk

80

M Hotel - Different Hotels
Vakantiecentrum De Lage
Kempen
Camping De Binnenvaart
(kampeerplaatsen)
Holiday Suites
Houthalen-Helchteren
Oostappen Vakantiepark
Hengelhoef

Genk

81

Hechtel-Eksel

68

Houthalen

100

HouthalenHelchteren
HouthalenHelchteren
HouthalenHelchteren

110

90

Holiday Suites Jabbeke
Sunparks Oostduinkerke aan Zee
Huisjes
Vakantiecentrum Domein
Westhoek

Lanaken

86

Vakantiedomein Hoge Duin

Lommel

94

Vakantiecentrum De Lombarde

Opglabbeek

76

Kompas Camping Westende

Peer

98

Eurotel Lanaken Different Hotels
Center Parcs De Vossemeren
Cottages
Vakantiecentrum Wilhelm Tell
(kampeerplaatsen)
Center Parcs Erperheide
Cottages

88

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

Huis van Maria

Scherpenheuvel

119

OOST-VLAANDEREN

De Kleppe
Novotel Gent Centrum
Vakantiewoning
De Oude Notelaer
Zorghotel Prinsenhof

PAG.

WEST-VLAANDEREN

ANTWERPEN

Vakantiepark Molenheide

LOCATIE

Brakel
(Everbeek)
Gent
Oudenaarde
(Mater)
Ronse

136
124
138
125

Vakantiehuis Lappersfort
Hotel Belvedere

Holiday Suites Nieuwpoort
Kompas Camping Nieuwpoort

Nieuwpoort

230

Hotel & Wellness Royal Astrid

Oostende

208

Upstairs Hotel

Oostende

210

Holiday Suites Westende

Westende

254

Holiday Suites Zeebrugge

Zeebrugge

256

ANDERE

Vakantiecentrum Worriken

La Villette - Buret

Bütgenbach
260
Durbuy (Bomal- 262
sur-Ourthe)
Houffalize
274
(Buret)

Center Parcs Les Ardennes
Cottages

Vielsalm

Vakantiedomein Dennenheuvel

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

270
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ZELF KOKEN

op vakantie

Wil je op vakantie graag de vrijheid om zelf je potje te kunnen koken?
Dat kan in één van onderstaande verblijven. Zij bieden allemaal een
zelfkookformule aan. Dat wil zeggen dat er een keuken ter beschikking
is waar je je eigen maaltijden kan bereiden.

VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

VAKANTIEVERBLIJF

54

Center Parcs Park De Haan Cottages De Haan

222

Corsendonk Duinse Polders Studio's Blankenberge

148

Hopper jeugdverblijf Het Scoutshuis Antwerpen
Beerse
Hoeve Megusta Studio's
(Vlimmeren)
Casa Ametza
Brasschaat

60

Camping Houtum

Kasterlee

44

Camping De Lilse Bergen

Lille (Gierle)

46

Sunparks Kempense Meren Huisjes

Mol

42

Zilvermeer Blokhutten

48
50

Camping Baalse Hei

Mol
Sint-KatelijneWaver
Turnhout

De Berkelhut

Vorselaar

64

Houthalen
Gingelom
(Vorsen)
Grote-Brogel

100

Hechtel-Eksel
HouthalenHoliday Suites Houthalen-Helchteren Helchteren
Oostappen Vakantiepark Hengelhoef HouthalenHelchteren
HouthalenVakantiepark Molenheide
Helchteren
Center Parcs De Vossemeren
Lommel
Cottages
Maaseik
Vakantiecentrum Zavelbos
(Opoeteren)
Vakantiecentrum Wilhelm Tell
Opglabbeek

68

Kompas Camping Westende

110

Holiday Suites Nieuwpoort

62

52

LIMBURG

Camping De Binnenvaart
Vakantiewoning Hoeve Jadoul
Jeugdverblijf Breugelhoeve
Vakantiecentrum De Lage Kempen

Center Parcs Erperheide Cottages

108
102

Vakantiewoning De Oude Notelaer
La Quitapenas

24

Holiday Suites Blankenberge

Blankenberge

242

Hotel O'mer Appartementen

Blankenberge

182

Liberty Studio's
Vakantiecentrum Floreal Blankenberge Appartementen en Studio's
Vakantiewoningen Park Merlo

Blankenberge

188

Blankenberge

152

Bredene

244

Vakantiehuis Lappersfort

Diksmuide-Lede 246

Holidaypark Klein Strand

Jabbeke

226

Holiday Suites Jabbeke
Sunparks Oostduinkerke aan Zee
Huisjes
Vakantiecentrum Domein Westhoek
Appartementen

Jabbeke
Koksijde
(Oostduinkerke)
Koksijde
(Oostduinkerke)
Middelkerke
(Lombardsijde)
Middelkerke
(Westende)
Nieuwpoort

248

250

Nieuwpoort

230

Nieuwpoort

170

Oostende

176

Tielt

252

Vakantiecentrum De Lombarde

224
158
168
228

94

Kompas Camping Nieuwpoort
Vakantiecentrum Floreal Holidays
Nieuwpoort
Vayamundo Oostende
Appartement
De Landweg

72

Holiday Suites Westende

Westende

254

Holiday Suites Zeebrugge

Zeebrugge

256

Bütgenbach

260

Houffalize

264

88
90

76

Peer

98

Brakel
(Everbeek)
Oudenaarde
(Mater)
Ronse

136

OOST-VLAANDEREN

De Kleppe
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Camping Domein Roosendael

LOCATIE

138
140

ANDERE

Vakantiecentrum Worriken
Vakantieclub Vayamundo Houffalize
Appartement

Houffalize
(Buret)
Vakantiedomein Floreal
La Roche-enLa Roche-en-Ardenne
Ardenne
Center Parcs Les Ardennes Cottages Vielsalm
La Villette - Buret

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

274
268
270
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EEN VRAAGJE?
Bel gratis 1700!
Vragen over het aanbod en de werking
van Iedereen Verdient Vakantie? Bel het
gratis infonummer van de Vlaamse overheid. 1700 is elke werkdag bereikbaar van
9 u. tot 19 u.
Iedereen Verdient Vakantie werkt nauw samen met 1700. Je
kan gratis bellen naar 1700 met vragen over de werking of
over je vakantievraag.
Je kan ook terecht bij 1700 via:
• E-mail op www.vlaanderen.be/contact
• Chat op www.vlaanderen.be
• Vlaanderen.be, de portaalsite van de Vlaamse overheid
• IDTV op de infopagina’s van 1700
• En misschien komt de 1700 Infomobiel wel in jouw buurt…

Op vakantie...
VEELGESTELDE VRAGEN
Hoeveel keer mag ik op
vakantie?
Per jaar mag je 14 overnachtingen
boeken waarvan maximum 7 in de
zomervakantie. Dit om iedereen de
kans te geven om in het hoogseizoen
op vakantie te gaan.

Is er korting voor vervoer
naar een vakantie?
Voor vakanties kunnen wij helaas
dit jaar geen (gratis) rittenkaarten
van De Lijn opsturen. Er is ook geen
tussenkomst met de NMBS. Meer informatie over goedkoper reizen vind
je op pagina hiernaast.

Hoe kan ik mijn aanvraag
nog wijzigen?
Een ingediende vakantieaanvraag
kunnen we eventueel nog wijzigen.

26

Wil je de datum of het aantal personen wijzigen, neem dan contact
op met Iedereen Verdient Vakantie.
Wil je het verblijf wijzigen, dan zal
er hiervoor een nieuwe aanvraag
ingediend moeten worden.

LET OP! Het is niet de bedoeling dat
je rechtstreeks contact opneemt met
het verblijf om de beschikbaarheid
na te gaan. Voor een vakantie aan
kortingstarief moet dit via Iedereen
Verdient Vakantie verlopen.

Hoe weet ik of er nog plaats
is in het verblijf van mijn
keuze?

Kan mijn reisgezelschap mee
aan korting?

Helaas is het niet mogelijk om op de
website de beschikbare plaatsen van
een verblijf te zien. Ook de medewerkers van Iedereen Verdient Vakantie
weten niet waar er nog plaats vrij is.
Als je een vakantieaanvraag indient,
is dit dus geen garantie dat er
plaats is voor de gevraagde periode.
Hiervoor moeten we steeds contact
opnemen met het verblijf.

Als je iemand buiten je eigen gezin
mee op vakantie neemt, dan hebben wij van die persoon ook een
inkomensbewijs nodig, zodat wij weten of hij/zij al dan niet in aanmerking komt voor het kortingstarief.
Als hij/zij in aanmerking komt, dan
maken we een reservatie voor beiden
aan kortingstarief. Komt de persoon
niet in aanmerking, dan maken we
ook een reservatie voor beiden, maar
de persoon zonder recht betaalt dan
het normale tarief.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

HET VERVOER
Voor wie op vakantie gaat, zorgt het transport vaak voor een grote hap uit het budget.
Iedereen Verdient Vakantie en De Lijn willen
je graag wat tips geven om toch goedkoper
op vakantie te kunnen.

BUS, BELBUS EN TRAM (VIA DE LIJN)
Er is GEEN tussenkomst voorzien voor rittenkaarten
van De Lijn. Je zoekt dus best zelf de goedkoopste
manier om te reizen.
Er zijn wel wat mogelijkheden:
•
•
•

Kinderen t.e.m. 5 jaar reizen gratis als ze samen
reizen met iemand die ouder is dan 12 jaar.
Meer info over gratis reizen met de bus/tram via
www.delijn.be (vervoerbewijzen).
Personen met een WIGW-kaart, Verhoogde
tegemoetkoming of een leefloon kunnen ook zeer
voordelig een Buzzy Pazz of Omnipas aanvragen.
Meer info vind je op www.delijn.be (vervoerbewijzen).

Als je met de belbus wilt reizen, zorg er dan voor dat je
deze tijdig reserveert. Afhankelijk van de streek is dat 1
u. tot 1 dag op voorhand. De nummers van de belbus,
per provincie, zijn:
•
•
•
•
•

Belbus West-Vlaanderen: 059 56 52 56
Belbus Oost-Vlaanderen: 09 211 91 91
Belbus Antwerpen: 03 218 14 94
Belbus Limburg: 011 85 03 00
Belbus Vlaams-Brabant: 016 31 37 00

Meer info over De Lijn vind je op
www.delijn.be of via 070 22 02 00.

TREIN (VIA NMBS)
Er is GEEN tussenkomst voorzien voor treintickets.
Er zijn wel enkele mogelijkheden om goedkoper te
reizen met de trein:
•
•
•

•
•

Personen met een kortingskaart ‘grote gezinnen’
reizen goedkoper of gratis.
Per betalende reiziger (+12 jaar) kunnen 4 kinderen
t.e.m. 11 jaar gratis mee reizen.
Met de kortingskaart ‘Verhoogde tegemoetkoming’
reis je aan halve prijs in tweede klasse. Vergeet niet
dat je op de trein altijd je geldige kortingskaart
moet kunnen tonen.
In het weekend heb je korting als je dat weekend
heen en terug reist.
Let ook op sommige tijdelijke promoties bv. zomervakantie, eindejaarsperiode.

Meer info over goedkopere treinreizen via
www.nmbs.be (vervoerbewijzen) of via 02 528 28 28.

OPGELET

We kunnen in
2022
geen (gratis) lij
nkaarten voor
zien.
Je zal dus geen
lijnkaarten mee
r
kunnen aandui
den bij het indi
enen
van een vakant
ieaanvraag. Al
s dit
in de loop van
het jaar toch
opnieuw mog
elijk zou zijn,
brengen we ju
llie hiervan
op de hoogte.
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Rap op Stap
Je bent niet aangesloten bij een organisatie?
Je hebt graag persoonlijk contact om de
perfecte vakantie of uitstap te zoeken?
Wil je ook hulp bij de praktische kant zoals
vervoer en activiteiten ter plaatse?

Zoek via onze website het dichtstbijzijnde
kantoor.
Ben je geïnteresseerd om zelf een kantoor te
starten? Neem dan contact op met Iedereen
Verdient Vakantie.

Maak dan kennis met het Rap op Stapkantoor
in jouw buurt.
Rap op Stapkantoren zijn sociale reisbemiddelingskantoren voor mensen met een
beperkt budget. Je hoeft niet aangesloten te
zijn bij een vereniging, je hoeft geen afspraak
te maken. Je stapt gewoon binnen.

28
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Hoog tijd om
uit je bed te rollen,
want we mogen
erop uit met Riebedebie

Klein landje, groot aanbod attracties en musea.
RIEBEDEBIE helpt je op weg naar een leuk uitje in
Vlaanderen of Brussel. Van waterpret tot dierenplezier
en àlles ertussenin. Hoog tijd dus om terug op
ontdekking te gaan met heel het gezin.
Bekijk het voordeelaanbod ‘Iedereen Verdient Vakantie’
in de brochure Daguitstappen 2022.

mien.be

www.riebedebie.be

facebook.com/riebedebie

instagram.com/riebedebie

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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FOTOWEDSTRIJD

Een foto zegt méér
dan duizend woorden…
Mensen zien genieten, dat is … zelf ook genieten.
Stuur daarom je mooiste vakantiefoto op en doe
mee met onze fotowedstrijd.

1

Je kan een mooie vergroting van je eigen foto
winnen. Jouw winnende foto zal bovendien
verschijnen in onze publicaties en op de website.
Ben je in het mooie Vlaanderen of Brussel op
daguitstap of vakantie geweest? Dan heb je vast
en zeker enkele mooie foto’s getrokken om die
momenten eeuwig te kunnen koesteren. Misschien
is er wel een foto die voor jou dat vakantiegevoel
helemaal samenvat?

2

Jijzelf, je familie, vrienden of de natuur mogen op
de foto staan. Het kiekje mag zot, ernstig, rustig,
zacht, mijmerend of expressief zijn. Het thema is
vakantie en jij bent fotograaf of model.
Omdat het mogelijk is dat we deze foto gebruiken
in onze vakantiebrochures, kan je de foto best
opsturen in een zo groot mogelijke kwaliteit. Op
het forum Iedereen Verdient Vakantie in 2022 zal
de winnaar bekend gemaakt worden. Als je wint,
ontvang je jouw foto in groot formaat.
Stuur ons vóór 15 september een vakantiefoto
door en wie weet word jij onze winnaar!

3

Iedereen Verdient Vakantie
TOERISME VLAANDEREN
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
info@iedereenverdientvakantie.be

VEEL SUCCES!

Bezoek je meer dan 5 musea
per jaar? Dan is de Museumpas
de meest voordelige manier
om dit te doen.
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MUSEUMPAS aan

kansentarief

Personen die beschikken over een
UiTPAS/Paspartoe of A-kaart mét
kansentarief, of tickets van Article 27
kunnen in een deelnemend museum een
museumpas aan kansentarief kopen.

Een museumpas is strik persoonlijk.
Op de pas is een veld voorzien voor de
volledige naam en geboortedatum van
de pashouder. De pas dient ook online
te worden geregistreerd.

Een actueel overzicht van deelnemende
musea en hun exposities vind je op
deze website: www.museumpassmusees.
be. De pas is geldig in 165 musea en 275
tentoonstellingen.

De pas heeft een geldigheid van één
jaar, te starten vanaf de online registratie of vanaf je eerste museumbezoek.

VRIJUIT

VRIJUIT werkt de financiële drempel weg
door financiële tussenkomsten te bieden.
Dit in samenwerking met lokale sociale
organisaties. Zij dienen namens mensen
met een beperkt inkomen aanvragen voor
financiële tussenkomsten in.

VRIJUIT (vroeger gekend als het
Fonds Vrijetijdsparticipatie) maakt
deelname aan culturele, jeugd- en
sportactiviteiten meer betaalbaar voor
mensen met een beperkt inkomen.
Voor alle tijdelijke evenementen
(bijvoorbeeld: ijs- en zandsculpturenfestival,
tijdelijke expo’s, …) kan je bij VRIJUIT terecht.

VRIJUIT biedt een vast aanbod aan activiteiten
aan. Daarin vind je grote festivals, concerten, musicals,
musea, theatervoorstellingen, comedy en nog veel meer.
Je betaalt telkens 20% van de originele prijs.
De deelnameprijs is niet de enige financiële drempel,
daarom komt VRIJUIT ook tussen voor vervoerskosten en
verzekering.

www.VRIJUIT.nu

SCHOOLVAKANTIES en
WETTELIJKE FEESTDAGEN 2022
KERSTVAKANTIE 2021

van maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022

NIEUWJAAR 2022

zaterdag 1 januari 2022

KROKUSVAKANTIE 2022

van maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart 2022

PAASVAKANTIE 2022

van maandag 4 april 2022 t.e.m. zondag 17 april 2022

PAASMAANDAG 2022

maandag 18 april 2022

DAG VAN DE ARBEID 2022

zondag 1 mei 2022

HEMELVAARTDAG 2022

donderdag 26 mei 2022

PINKSTERMAANDAG 2022

maandag 6 juni 2022

ZOMERVAKANTIE 2022

van vrijdag 1 juli 2022 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022

NATIONALE FEESTDAG 2022

donderdag 21 juli 2022

OLV HEMELVAART 2022

maandag 15 augustus 2022

HERFSTVAKANTIE 2022

van maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022

ALLERHEILIGEN 2022

dinsdag 1 november 2022

WAPENSTILSTAND 2022

vrijdag 11 november 2022

KERSTVAKANTIE 2022

van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

KERSTMIS 2022

zondag 25 december 2022
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SOCIALE
RESTAURANTS

Wanneer je op daguitstap of vakantie
bent, ga je graag ook eens lekker tafelen.
Wist je dat er in Vlaanderen en Brussel
enkele hele mooie restaurants zijn die voor
jou en je gezin kokkerellen voor een sociale prijs?

Schuif gerust je benen onder tafel in één van deze restaurants. Want wij kwamen met deze restaurants overeen
dat ook de vakantiegangers er van harte welkom zijn.
In deze restaurants kan je terecht voor een degelijke én
goedkope warme maaltijd (soep, dagschotel, dessert,…).

kopietje van het reservatiebewijs mee. Zo krijg je
automatisch het laagste tarief toegewezen. We raden je
wel aan om telefonisch contact op te nemen met het
sociaal restaurant om je komst te bevestigen. Zo kan je
er zeker van zijn dat je plaatsje gereserveerd is.

Als je een daguitstap of vakantie hebt geboekt via
Iedereen Verdient Vakantie, dan neem je gewoon een

In de lijst hieronder vind je de deelnemende sociale
restaurants.

LIJST SOCIALE RESTAURANTS 2022
ANTWERPEN
‘t Hofke
Kartuizersvest 55 – 2500 Lier
VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL
Het Beverbeekhuis
Tulpenstraat 2A – 3290 Diest
Buurtrestaurant ’t Lampeke
Ridderstraat 147 – 3000 Leuven
Snijboontje
Oostendestraat 2 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek
OOST-VLAANDEREN
TVORK
Vijfde Januaristraat 19 – 9200 Dendermonde

TEL.

OPEN

03 480 03 44

Ma. en woe. van 12 u. tot 14 u.
Di. en do. van 12 u. tot 14 u. en van 17 u. tot 20 u.

0472 12 99 58

Ma. t.e.m. vr. van 10 u. tot 17 u.

016 23 80 19

Di., woe., do. en vr. van 17 u. tot 18.30 u.

02 410 85 27

Ma. t.e.m. vr. van 11.45 u. tot 13.30 u.

052 20 02 41

Ma. t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 15.30 u.

Toreke vzw - ’t Oud Postje
Meulesteedsesteenweg 455 – 9000 Gent

09 259 91 20

Ma t.e.m. za. van 11 u. tot 15 u.

Toreke vzw - Eetcafé Toreke
Vlotstraat 22 – 9000 Gent

09 223 87 83

Ma., di. en woe. van 11 u. tot 16 u.
Do. en vr. van 11 u. tot 22 u.

Parnassus
Oude Houtlei 122 – 9000 Gent

09 223 23 41

Ma. t.e.m. vr. van 11.45 u. tot 14 u.

Poorthuis
Kempstraat 150 – 9000 Gent

09 266 89 94

Ma t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 14 u.

Balenmagazijn
Getouwstraat 10 – 9000 Gent

0495 94 35 47

Ma t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 14 u.

De Vesting
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde

055 46 06 90

Ma. t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 13 u.

0492 53 76 35

Alle dagen van 11.30 u. tot 14 u.
Gesloten op zon- en feestdagen

050 33 51 16

Ma. t.e.m. za. van 11.15 u. tot 14.15 u.

059 50 08 37

Ma. t.e.m. vr. van 10.15 u. tot 13.15 u.

De Pepermolen
Peperstraat 8 – 9600 Ronse
WEST-VLAANDEREN
Het Paradijs
Kruitenbergstraat 11 – 8000 Brugge
vzw Lichtbaken
Romestraat 52 – 8400 Oostende
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ANTWERPEN

Vakantieverblijven
Provincie Antwerpen
NAAM VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

HOTELS
Hotel Drie Eiken

Edegem

36

Zandhoven

37

B&B De Schorre

Boom

38

BnB - Appartement InterMezzo

Deurne

39

Sunparks Kempense Meren Hotel

Mol

40

Sunparks Kempense Meren Huisjes

Mol

42

ZORGVERBLIJVEN
Vakantiecentrum Zorgverblijf Hooidonk
B&B’S

VAKANTIEPARKEN

CAMPINGS
Camping Houtum

Kasterlee

44

Camping De Lilse Bergen

Lille (Gierle)

46

Zilvermeer Blokhutten

Mol

48

Camping Domein Roosendael

Sint-Katelijne-Waver

50

Camping Baalse Hei

Turnhout

52

Hopper jeugdverblijf Het Scoutshuis

Antwerpen

54

Jeugdherberg Pulcinella

Antwerpen

55

Hostel Wadi (de Hoge Rielen)

Kasterlee (Lichtaart)

56

Jeugdherberg Boswachtershuis

Westerlo

57

Jeugdherberg Gagelhof

Zoersel

58

Hoeve Megusta Studio’s

Beerse (Vlimmeren)

60

Casa Ametza

Brasschaat

62

De Berkelhut

Vorselaar

64

HOSTELS EN JEUGDVERBLIJVEN

VAKANTIEWONINGEN
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ANTWERPEN

Drie Eikenstraat 655 - 2650 Edegem / www.hotel-drie-eiken.com

Hotel Drie Eiken
Een zorgeloos verblijf
op een boogscheut van
Antwerpen met gratis
parkeergelegenheid.

WANNEER GELDIG
-

Je wil tijdens jouw vakantie of citytrip
kunnen rekenen op een fijn verblijf… Om
welke reden dan ook, een verblijf in Hotel
Drie Eiken is altijd afgestemd op jouw
ritme en op jouw wensen. Gasten kunnen
genieten in de gezellige loungebar of op
het zonneterras.
Elke kamer is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en is uitgerust met een
flatscreen-tv en gratis wifi.
Alle kamers en faciliteiten van het hotel
zijn volledig aangepast voor mensen met
verminderde mobiliteit zodat iedereen
hier kan genieten van een comfortabel
verblijf. We kunnen ook alle medische
zorgbehoeftes voor jou organiseren.

Van 1 januari t.e.m. 13 juli
Van 1 t.e.m. 11 augustus
Van 16 augustus t.e.m. 23 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen
- In Antwerpen bus 17 richting UZA
- Afstappen aan halte “Universitair Ziekenhuis
Edegem”
- Van bushalte nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Volledige bedrag op voorhand te betalen of
ten laatste op de dag van aankomst bij het inchecken (ten laatste om 20 u.)

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Hotel Drie Eiken is geheel rookvrij.

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

LOGIES

KAMER &
ONTBIJT

1 nacht

€ 66,50

€ 77,00

HEEL HET JAAR DOOR
Tweepersoonskamer
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ANTWERPEN
Langestraat 170 - 2240 Zandhoven / www.hooidonk.be

Vakantiecentrum
Zorgverblijf Hooidonk
Even met vakantie… maar
toch in een veilige en
aangepaste omgeving
waar je gezondheidszorgen
onze bijzondere aandacht
krijgen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (voor 1 of 2 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER

Wij laten je genieten van het mooie park,
de minigolf, de petanque, het restaurant,
de bar en de prachtige omgeving.
Zorgverblijf Hooidonk is een centrum
gespecialiseerd in mensen die zorg nodig
hebben.

Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal bus 427 richting Herentals
- Afstappen aan halte “Zandhoven Goormansstraat”
- Van bushalte nog 1,5 km te voet

Zorgverblijf Hooidonk bestaat uit een
aangepaste infrastructuur gelegen in een
rustige groene omgeving. Wij voorzien
een huiselijke sfeer waar gastvrijheid,
geborgenheid en een deskundige
omkadering centraal staan. Wij omringen
onze gasten met verpleegkundige en
paramedische hulp. In het restaurant
serveren wij aangepaste maaltijden met
een gastronomische toets.

- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE
GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 20% (te betalen bij reservatie)
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst of ten
laatste op laatste dag van verblijf te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Alle diëten zijn mogelijk.

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

VOL PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 64,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 55,00
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ANTWERPEN

Kapelstraat 203 - 2850 Boom / www.brunosbnb.be

B&B De Schorre
Wandel en fiets je weekendje
weg in de Rupelstreek!
Onze B&B ligt in de achtertuin van het
provinciaal natuur- en recreatiedomein De
Schorre (Tomorrowland) en de ongerepte
Kleiputten van Terhagen. Op een
steenworp van de rivier de Rupel en op
wandelafstand van het (winkel)centrum
van Boom. Onze recent gerenoveerde
rustige gastenkamer, gelegen op de
eerste verdieping, bestaat uit een kleine
leefruimte en een slaapkamer op het
mezzanine gedeelte. Naast de kamer
bevindt zich je eigen badkamer.
Ontbijt, koffie- en theefaciliteiten en
zoveel meer zijn in de prijs inbegrepen.

WANNEER GELDIG

NIEUW

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen via
overschrijving op IBAN: BE73 9733 8430 6960 met
vermelding van dag van aankomst + reserveringsnummer
- Na akkoord binnen de 24 u. te betalen.

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig
- De accommodatie is niet geschikt voor mensen
die minder mobiel zijn. Dit wegens een steile
trap en mezzanine.
- Ontbijt is gratis voor kinderen t.e.m. 3 jaar.

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed (t.e.m. 3 jaar): € 10,00 per stuk
- Toeslag late check-out om 15 u. (in plaats
van om 11 u.): € 20,00
- Supplement noodmatras voor 1 persoon:
€ 35,00 per nacht (inclusief ontbijt)

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

- Van 6 januari t.e.m. 18 juli
- Van 10 augustus t.e.m. 21 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (voor 1 of 2 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Boom
- In Boom bus 500 richting Mechelen
- Afstappen aan halte “Boom Bosstraat”
- Vanaf bushalte nog 50m te voet
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PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 56,70

1 nacht

€ 70,00

1 nacht

€ 80,00

2 nachten

€ 95,00

2 nachten

€ 130,00

2 nachten

€ 145,00

HEEL HET JAAR DOOR
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer
(1 volwassene + 1 kind t.e.m. 12 jaar)
Tweepersoonskamer (2 volwassenen)
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer
(1 volwassene + 1 kind t.e.m. 12 jaar)
Tweepersoonskamer (2 volwassenen)
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ANTWERPEN
Leeuwlantstraat 45 - 2100 Deurne / www.bnb-intermezzo.com

BnB - Appartement InterMezzo
Geniet van de rust van
het park Rivierenhof met
het bruisende Antwerpse
centrum binnen handbereik.

Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 10 richting Wijnegem
- Afstappen aan halte “Lunden”
- Vanaf de tramhalte nog 350m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

We kennen Antwerpen en de buurt
zeer goed en kunnen je als ‘local’ alle
informatie en tips verschaffen die je nodig
hebt. Ontbijt en koffie- en theefaciliteiten
zijn steeds in de prijs inbegrepen.

-

Van 1 t.e.m. 6 januari
Van 9 t.e.m. 16 januari
Van 21 t.e.m. 23 januari
Van 28 januari t.e.m. 17 februari
Van 21 februari t.e.m. 11 maart
Van 14 maart t.e.m. 13 april
Van 17 april t.e.m. 5 mei
Van 8 mei t.e.m. 2 juni
Van 6 t.e.m. 15 juni
Van 19 juni t.e.m. 13 juli
Van 16 juli t.e.m. 10 september
Van 13 september t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

Appartement (voor 1, 2, 3 of 4 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER

BnB Intermezzo is een appartement
gevestigd in Antwerpen-Deurne op het
gelijkvloers van een herenhuis van 1913
vlakbij een groot park, Rivierenhof.
Ideaal voor citytrips en fietsvakanties. In
huis is er een beveiligde fietsenstalling.
Op wandelafstand vind je degelijke en
gezellige horecazaken.

WANNEER GELDIG

HET VERBLIJF

- Volledige bedrag minstens 1 maand op voorhand
te betalen

EXTRA INFO
GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Minimumverblijf van 2 nachten.
- Voor vakantiegangers van Iedereen Verdient
Vakantie is er een fietsuitstap of stadswandeling met terrasje inbegrepen in het aanbod.

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 2,80 per persoon per
nacht (vanaf 12 jaar)

PRIJZEN

PER APPARTEMENT

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HEEL HET JAAR DOOR
Bezet door 1 persoon

2 nachten

€ 72,00

Bezet door 2 personen

2 nachten

€ 102,00

Bezet door 3 personen

2 nachten

€ 161,00

Bezet door 4 personen

2 nachten

€ 196,00
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ANTWERPEN

Postelsesteenweg 100 - 2400 Mol / www.sunparks.be/kempensemeren

Sunparks Kempense Meren
Hotel - richtprijzen
Sunparks Kempense
Meren ligt middenin
de uitgestrekte bossen
en meren van de
“Stille Kempen”.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet

Midden al het groen kan je eindeloze
wandelingen en fietstochten maken.
Of je maakt een uitstapje naar één van
de natuur- of pretparken in de buurt.
Uiteraard vind je op het park ook de vaste
waarden, zoals Aquafun en verschillende
restaurantjes. Ook kun je verschillende
sporten beoefenen, zoals badminton,
strandvoetbal, bowling en squashen.
Faciliteiten:
- Subtropisch zwembad met glijbaan,
wildwaterbaan en golfslagbad.
- Indoor kinderspeeltuin van 70 m2
- Gelegen aan een meer met zandstrand
en op 2 km van het Zilvermeer.
- Meer dan 2000 km aan fiets- en
wandelpaden in de bosrijke omgeving.

40

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol belbus 921 (op voorhand reserveren)
richting Mol/Ginderbuiten/Sluis/Rauw
- Afstappen aan halte “Mol Ecocentrum”
- Van bushalte nog 300m te voet

GRATIS

BETALEND

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Sunparks
boekingsnummer te vermelden
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BETALEND

IN CENTRALE
GEBOUW

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ANTWERPEN
EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Sunparks maximum richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag schommelt dagelijks en de beste schatting kan je
vinden door op de website www.sunparks.be te
kijken naar de dagprijs en daar 30% korting op
te berekenen (opgelet ook dit bedrag is onder
voorbehoud). Je boekt best zo vroeg mogelijk,
dan heb je het meeste kans op een lage prijs.
De prijzen die je in deze brochure vindt zijn de
maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk
mogelijk dat er toch nog een hogere dagprijs is
bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 2,00 per persoon
per nacht (vanaf 3 jaar)
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

PRIJZEN

PER KAMER

WEEKEND (VR-MA)
KAMER & ONTBIJT

MIDWEEK (MA-VR)
KAMER & ONTBIJT

€ 295,90

€ 339,90

€ 449,90

€ 361,90

€ 339,90

€ 416,90

€ 262,90

€ 306,90

€ 262,90

€ 306,90

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
PAASVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
ZOMERVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
HERFSTVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
LAAGSEIZOEN
Hotelkamer 2 personen

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag
tot vrijdag (3 nachten).
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ANTWERPEN

Postelsesteenweg 100 - 2400 Mol / www.sunparks.be/kempensemeren

Sunparks Kempense Meren
Huisjes - richtprijzen
Subtropisch zwembad,
indoor kinderspeeltuin,
wandel- en fietspaden...
Sunparks Kempense Meren
heeft het allemaal!
Sunparks Kempense Meren ligt middenin
de uitgestrekte bossen en meren van de
“Stille Kempen”. Midden al het groen kan
je eindeloze wandelingen en fietstochten
maken. Of je maakt een uitstapje naar
één van de natuur- of pretparken in
de buurt. Uiteraard vind je op het park
ook de vaste waarden, zoals Aquafun en
verschillende restaurantjes. Ook kun je
verschillende sporten beoefenen, zoals
badminton, strandvoetbal, bowling en
squashen.
Faciliteiten:
- Subtropisch zwembad met glijbaan,
wildwaterbaan en golfslagbad.
- Indoor kinderspeeltuin van 70 m2
- Gelegen aan een meer met zandstrand
en op 2 km van het Zilvermeer.
- Meer dan 2000 km aan fiets- en
wandelpaden in de bosrijke omgeving.
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WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Select vakantiehuis 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Select vakantiehuis 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Select vakantiehuis 8 personen
- 8 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol belbus 921 (op voorhand reserveren)
richting Mol/Ginderbuiten/Sluis/Rauw
- Afstappen aan halte “Mol Ecocentrum”
- Van bushalte nog 300m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND

IN CENTRALE
GEBOUW

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ANTWERPEN
WANNEER EN HOE BETALEN

WEEKEND (VR-MA)
ZELFKOOK

MIDWEEK (MA-VR)
ZELFKOOK

Select vakantiehuis 4 pers.

€ 394,90

€ 449,90

Select vakantiehuis 6 pers.

€ 427,90

€ 526,90

Select vakantiehuis 8 pers.

€ 504,90

€ 614,90

PRIJZEN

- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Sunparks
boekingsnummer te vermelden

PER HUISJE

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE

EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Sunparks maximum richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag schommelt dagelijks en de beste schatting kan je
vinden door op de website www.sunparks.be te
kijken naar de dagprijs en daar 30% korting op
te berekenen (opgelet ook dit bedrag is onder
voorbehoud). Je boekt best zo vroeg mogelijk,
dan heb je het meeste kans op een lage prijs.
De prijzen die je in deze brochure vindt zijn de
maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk
mogelijk dat er toch nog een hogere dagprijs is
bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- Ieder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed, 1
babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking.
Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij te
boeken aan een extra kost.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 2,00 per persoon per
nacht (vanaf 3 jaar)
- Huur lakens (optioneel): € 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel): € 6,95 per
persoon
- Huur combipakket lakens en handdoeken
(optioneel): € 13,25 per persoon
- Prijs huisdier: € 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna zijn
afhankelijk van jouw keuze

PAASVAKANTIE
Select vakantiehuis 4 pers.

€ 592,90

€ 493,90

Select vakantiehuis 6 pers.

€ 658,90

€ 548,90

Select vakantiehuis 8 pers.

€ 801,90

€ 680,90

Select vakantiehuis 4 pers.

€ 449,90

€ 548,90

Select vakantiehuis 6 pers.

€ 493,90

€ 603,90

Select vakantiehuis 8 pers.

€ 614,90

€ 768,90

€ 361,90

€ 405,90

Select vakantiehuis 6 pers.

€ 372,90

€ 449,90

Select vakantiehuis 8 pers.

€ 460,90

€ 526,90

€ 361,90

€ 405,90

Select vakantiehuis 6 pers.

€ 372,90

€ 449,90

Select vakantiehuis 8 pers.

€ 460,90

€ 526,90

ZOMERVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE
Select vakantiehuis 4 pers.

LAAGSEIZOEN
Select vakantiehuis 4 pers.

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van
vrijdag tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken
van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Houtum 39 - 2460 Kasterlee / www.campinghoutum.be

Camping Houtum
Verblijfspark Houtum is
gelegen in het Kempense
groen aan de oevers van
de Kleine Nete.

WANNEER GELDIG
- Van 14 februari t.e.m. 13 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Centraal staan de avontuurlijke
buitenspeeltuinen, de unieke
binnenspeeltuin en de overheerlijke
brasserie. De uitstekende faciliteiten en
talrijke recreatiemogelijkheden maken
je verblijf compleet. De Kabouterberg en
Bobbejaanland liggen bovendien vlakbij.
Op loopafstand is er tennis, minigolf en
paardrijden mogelijk. Vervelen staat niet
in het woordenboek van de camping,
want ook bij slecht weer kunnen de
kinderen zich hier uitleven.
Camping Houtum is al sinds 1975 de
rustige, groene plek in de Kempen om tot
rust te komen, te genieten van de natuur,
erop uit te trekken met de fiets, auto of
met de wandelschoenen aan.

Tentplaats
- Gedeeld sanitair
Basis kampeerplaats
- Gedeeld sanitair
Basis bungalow (voor 1 tot 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeeld sanitair

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 490 richting Turnhout
- Afstappen aan halte “Kasterlee Venheide”
- Van bushalte nog 900m te voet
OF
Trein naar Turnhout
- In Turnhout bus 490 richting Aarschot
- Afstappen aan halte “Kasterlee Venheide”
- Van bushalte nog 900m te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag te betalen bij aankomst
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GRATIS

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND

ANTWERPEN
EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn verplicht te huur
voor bungalows.
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen
voor de tent- en kampeerplaatsen.
- Voor de tentplaatsen dien je je eigen tent mee
te nemen. Hier is geen elektriciteitsaansluiting
mogelijk.
- De kampeerplaatsen zijn eerder voor grote
tenten, caravans of mobilhomes. Hier is elektriciteitsaansluiting mogelijk.
- De bungalows beschikken over een eigen toilet,
maar geen eigen douche. Hiervoor kan je in het
sanitaire gebouw terecht.
- De bungalows zijn beperkt qua oppervlakte
(24m2) en dus niet optimaal voor echt lange
verblijven.
- Huisdieren zijn niet welkom in de bungalows,
wel op de tent- en kampeerplaatsen.

PRIJZEN

PER TYPE

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 6,50

LAAGSEIZOEN
Tentplaats
Basis Kampeerplaats

1 nacht

€ 16,50

Basis Bungalow

1 nacht

€ 45,50

Tentplaats

1 nacht

€ 8,00

Basis Kampeerplaats

1 nacht

€ 20,30

Basis Bungalow

1 nacht

€ 52,50

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 1 t.e.m. 17 april, 25 mei t.e.m. 21 augustus
Laagseizoen: 14 februari t.e.m. 31 maart, 18 april t.e.m. 24 mei, 22 augustus t.e.m. 13 november

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 0,40 per persoon per
nacht (t.e.m. 12 jaar) en € 0,80 per persoon
nacht (vanaf 13 jaar)
- Prijs huisdier (enkel mogelijk bij kampeerplaatsen): € 2,00 per nacht per dier
(max. 2 dieren)
- Huur lakens en handdoeken (verplicht, enkel
bij bungalow): € 5,00 per pakket
- Eindschoonmaak (verplicht, enkel bij
bungalow): € 35,00
- Voor bungalows: aankomst op vrijdag of
zaterdag betekent een eenmalige toeslag van
€ 10,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Strandweg 6 - 2275 Lille (Gierle) / www.delilsebergen.be

Camping De Lilse Bergen
Heerlijk dagje uit of
onvergetelijke vakantie op
De Lilse Bergen!
De Lilse Bergen is een gezellige
viersterrencamping met recreatiedomein.
Alles is er voor een heerlijk dagje uit
of een zalige vakantie: zwemvijver,
plonsvijver, reuzegrote speeltuin,
waterfietsen, waterglijbaan, minigolf,...
Op een rustig plekje temidden van het
dennengroen vind je stacaravans, een
safaritent, twee avontuurlijke tipi’s, een
boomhut, twee watertenten en een
foorwagen. Deze zijn voorzien van alle
comfort en bieden plaats aan vier tot zes
personen.
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WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 30 september
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tipi (max. 4 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- Keuken met koffiezetapparaat, koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Boomhut (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Keuken met koffiezetapparaat, koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Foorwagen (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Keuken met koffiezetapparaat, koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Watertent (max. 6 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 2 stapelbedden
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Safaritent (max. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 stapelbed
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- Badkamer met toilet en douche
Stacaravan (max. 6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- Badkamer met toilet en douche

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

IN STACARAVAN,
SAFARITENT EN
FOORWAGEN

GRATIS

ZWEMVIJVER

Trein naar Turnhout
- In Turnhout bus 200 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte “Gierle P&R Gierle”
- Van bushalte nog 2 km te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA INFO

- Waarborg:€ 150,00 (op te splitsen in € 125,00
waarborg voor de accommodatie en € 25,00
waarborg voor de toegangskaart)
- Het volledige bedrag dient vooraf betaald te
worden, na ontvangst van de betaling is de
reservatie definitief.

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur
mogelijk voor de safaritent en de stacaravan.

PER TYPE

EXTRA KOSTEN
- Douche: € 0,22 per begonnen minuut
- Huur lakens (optioneel):
€ 25,00 per accommodatie

DUUR

ZELFKOOK

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 73,50

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 63,00

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 105,00

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 105,00

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 91,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 147,00

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 129,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 108,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 182,00

Watertent (max. 6 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 154,00

Watertent (max. 6 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 129,50

Watertent (max. 6 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 217,00

Safaritent (max. 6 pers., incl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 154,00

Safaritent (max. 6 pers., incl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 129,50

Safaritent (max. 6 pers., incl. douche)

Week (vr-vr)

€ 217,00

Stacaravan (max. 6 pers., incl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 199,50

Stacaravan (max. 6 pers., incl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 171,50

Stacaravan (max. 6 pers., incl. douche)

Week (vr-vr)

€ 283,50

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 168,00

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 147,00

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 241,50

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 227,50

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 196,00

HOOGSEIZOEN

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 325,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 252,00

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 213,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 357,00

Watertent (max. 6 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

€ 301,00

Watertent (max. 6 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 259,00

Watertent (max. 6 pers., excl. douche)

Week (vr-vr)

€ 430,50

Safaritent (max. 6 pers., incl. douche)

Week (vr-vr)

€ 430,50

Stacaravan (max. 6 pers., incl. douche)

Week (vr-vr)

€ 434,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 1 juli t.e.m. 1 september
Laagseizoen: 1 april t.e.m. 30 juni, 2 t.e.m. 30 september

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

OPENBAAR VERVOER

ANTWERPEN

Zilvermeerlaan 2 - 2400 Mol / www.zilvermeer.be

Zilvermeer Blokhutten
Voor een fijn dagje uit of
een supervakantie moet je
bij het Zilvermeer zijn.
De blokhutten liggen op het Provinciaal
Recreatiedomein Zilvermeer, waar heel
wat te beleven valt. Een campingwinkel,
3 restaurants, een strandwinkel en
strandcafé maken je verblijf nog
aangenamer. Er is geen tijd om je te
vervelen. Je vindt er sportvelden, een zeer
grote speeltuin en talrijke wandel- en
fietsroutes. Naast al die voorzieningen
blijft het Zilvermeer ook een stukje
ongerepte natuur, prachtig om te
wandelen.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 januari t.e.m. 10 juli
Van 22 augustus t.e.m. 13 november
Van 16 t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Blokhut Zilvermeer (max. 6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

BETALEND

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol bus 1 richting Rauw
- Afstappen aan halte “Zilvermeer”
- Van bushalte nog 60m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is betalend aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
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GRATIS

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ZWEMVIJVER

BETALEND BETALEND

ANTWERPEN
WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50% (binnen 14 dagen na reservatie
te betalen)
- Het resterend bedrag moet binnen 42 kalenderdagen voor aankomst betaald worden

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Lakenpakket, kinderbed en kinderstoel moeten
vooraf aangevraagd worden.
- Tijdens het hoog- en kerstseizoen is enkel
weekverhuur mogelijk. Buiten deze periodes is
ook midweek- en weekendverhuur mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel): € 12,00 per persoon
- Huur kinderbed: € 5,00 per stuk
- Huur kinderstoel: € 5,00 per stuk

PER BLOKHUT

DUUR

ZELFKOOK

Lang weekend (vr-ma)

€ 105,00

Blokhut

Midweek (ma-vr)

€ 105,00

Blokhut

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 147,00

Lang weekend (vr-ma)

€ 140,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN
Blokhut

TUSSENSEIZOEN
Blokhut
Blokhut

Midweek (ma-vr)

€ 126,00

Blokhut

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 210,00

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 210,00

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 325,00

KERSTSEIZOEN
Blokhut
HOOGSEIZOEN
Blokhut

SEIZOENEN
Laagseizoen: van 3 januari t.e.m. 31 maart, van 1 oktober t.e.m. 13 november, van 16 t.e.m. 23 december
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m. 30 september
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 10 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus
Kerstseizoen: 1 en 2 januari, van 24 t.e.m. 31 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Rozendaal 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver / www.roosendael.be

Camping Domein Roosendael
Heerlijk ontspannen in
de natuur tussen Brussel
en Antwerpen.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 31 oktober
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Roosendael opent een wereld voor wie
graag geniet van natuur, monumenten en
een historisch parklandschap.
Domein Roosendael is bijna 800 jaar
oud. Oorspronkelijk was het een abdij,
maar die werd tot tweemaal toe verwoest.
De 19de-eeuwse eigenaars maakten er
een kasteeldomein van met een feeëriek
landschapspark. Daarvan getuigen nog de
oude bomen en zeldzame bloemen. Het
kasteel overleefde de Eerste Wereldoorlog
echter niet. Het werd vervangen door een
landhuis dat tot 1959 in gebruik bleef als
buitengoed.
Individuele gasten kunnen hier terecht op
het kampeerterrein.

Kampeerplaats
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Trekkershut (max. 4 personen)
- 2 stapelbedden
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Kitchenette met koelkast

OPENBAAR VERVOER

GRATIS

Trein naar Mechelen
- In Mechelen bus 500 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte “Walemstraat”
- Van bushalte nog 500m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 20,00
(voor elektriciteitsstekker of poortkaart)
- Volledige bedrag cash of met de kaart te betalen
bij aankomst

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen
of te huur aan het onthaal (enkel voor de trekkershutten).
- Er zijn geen tenten te huur.
- Enkel op de kampeerplaatsen zijn ook groepen
welkom, in de trekkershutten is dit niet mogelijk.
- De trekkershut is klein en dus niet geschikt
voor een verblijf met kinderen of langer dan een
weekend.
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GRATIS

AAN HET FIETSCAFÉ

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND

ANTWERPEN
EXTRA KOSTEN
- Plaats voor het opzetten van een tent
(verplicht): € 5,50 per plaats
- Huur lakens (enkel mogelijk voor de trekkershutten, optioneel): € 7,50 per pakket
- Huur handdoeken (enkel mogelijk voor de
trekkershutten, optioneel): € 5,60 per pakket

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 4,50

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 28,00

HEEL HET JAAR DOOR
Kampeerplaats

PRIJZEN

PER HUT

HEEL HET JAAR DOOR
Trekkershut

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Roodhuisstraat 10 - 2300 Turnhout / www.baalsehei.be

Camping Baalse Hei
Ruimte, rust en vooral
veel privacy... Dat en nog
zoveel meer is Baalse
Hei. Grenzend aan een
uniek natuurgebied biedt
dit prachtige domein
alles voor een heerlijke
kampeervakantie.
Drie grote vijvers waarvan één zwemvijver,
leuke speeltuinen en vele fiets- en
wandelmogelijkheden!
Jong en oud kunnen zich op Baalse Hei
ontspannen. De drie grote vijvers (vis-,
roei- en zwemvijver met ligstrand) nodigen
uit tot uren waterplezier. Flaneer door
de ongerepte bossen of sport je fit op
één van de sportvelden. Aan de hand van
de fiets- en wandelknooppuntenkaarten
verken je het unieke Turnhouts
Vennengebied en de pittoreske dorpjes in
de wijde omgeving!
Tijdens de zomer is er animatie, met
respect voor rust en natuur.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Burstner stacaravan (max. 5 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Grand Large (max. 5 personen)
- 3 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
LARK (max. 6 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
TAOS XL Deluxe (max. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- In Turnhout bus 460 richting Baarle
- Afstappen aan halte “Turnhout Dombergstraat”
- Van bushalte nog 1,5 km te voet
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

ZWEMVIJVER

BETALEND BETALEND

ANTWERPEN
TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

Burstner stacaravan

7 nachten

€ 401,10

TAOS XL Deluxe

7 nachten

€ 416,50

LARK

7 nachten

€ 416,50

Grande Large

7 nachten

€ 422,10

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

- Waarborg: € 70,00
- Voorschot: 50% (7 dagen na reservering te
betalen)
- Resterend bedrag 7 dagen voor incheckdatum te
betalen

EXTRA INFO

HOOGSEIZOEN

- Lakens zijn verplicht te huur.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Bij voorkeur weekverhuur van 7 nachten. Minder
nachten boeken is mogelijk op aanvraag.

Burstner stacaravan

7 nachten

€ 591,50

TAOS XL Deluxe

7 nachten

€ 756,00

LARK

7 nachten

€ 756,00

Grande Large

7 nachten

€ 663,60

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 4,80 per
persoon
- Huur lakens (verplicht): € 7,80 per persoon
- Toeristenbelasting: € 1,60 per persoon per
nacht
- Prijs huisdier: € 7,50 per nacht
- Huur kinderbed: € 3,10 per stuk per nacht
- Huur kinderstoel: € 3,10 per stuk per nacht
- Eindschoonmaak (verplicht): € 50,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 28 februari t.e.m. 6 maart, van 1 t.e.m. 18 april, van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen / www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/scoutshuis

Hopper jeugdverblijf Het Scoutshuis
Betaalbaar en comfortabel
slapen en vergaderen?
Dan is Het Scoutshuis
in Antwerpen jouw
ideale locatie!
Zoek je een betaalbare en comfortabele
slaap- of vergaderplaats voor je klas,
jeugdgroep of collega’s? Dichtbij het
station én de stad Antwerpen? Dan is Het
Scoutshuis de ideale locatie.
In de kamers voor twee, vier of acht
personen slaap je in verplaatsbare
beddenbakken met looplampen en
stop je je kleren in een patrouillekoffer.
Comfortabel kamperen dus.
Op De Kampgrond (slaapvloer) slaap je
met twintig personen op eigen matjes.
Knus en basic.Toiletten en individuele
douches vind je op de gang.

HET VERBLIJF
Kamer (voor 1, 2, 4 of 8 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met toilet en douche op de gang
Slaapvloer (max. 20 personen)
- Eigen matje meebrengen
- Gedeelde badkamer met toilet en douche op de gang
- Verblijf in zelfkook

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Berchem of
Antwerpen-Centraal
- Vanaf beide stations nog 1,2 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 20%
- Resterend bedrag bij aankomst betalen (Payconiq)

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel): € 6,50 per pakket

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 23 december
- Op basis van beschikbaarheid
- Overnachting niet mogelijk op zondag

PRIJZEN

PER PERSOON

KAMER & ONTBIJT

KAMER VOOR 1, 2, 4 OF 8 PERONEN - HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 29 jaar
1 nacht
Vanaf 30 jaar
1 nacht

PRIJZEN

PER PERSOON

SLAAPVLOER - HEEL HET JAAR DOOR
Alle leeftijden
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DUUR

€ 13,50
€ 16,00

DUUR

ZELFKOOK

2 nachten

€ 22,50
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ANTWERPEN
Bogaardeplein 1 - 2000 Antwerpen / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Pulcinella
De jeugdherberg
“Pulcinella” in het centrum
van Antwerpen is de
ideale uitvalsbasis om
de historische stad te
verkennen.
Hou je van kunst en cultuur, dan zijn de
vele musea zoals het Rubenshuis, het MAS,
het fotomuseum, het museum “Mayer van
den Bergh”, het modemuseum of Red Star
Line Museum zeker een bezoek waard.
Al deze trekpleisters bevinden zich op
wandelafstand. Of waarom niet gezellig
slenteren langs de kaaien of een bezoekje
brengen aan de Zoo, de Opera of één van
de verschillende toneelhuizen?
De jeugdherberg biedt kamers aan voor
4 of 6 personen, allen met eigen sanitair
op de kamer.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal premetro/tram 5 of 15
richting Linkeroever
- Afstappen aan halte “Groenplaats”
- Van tramhalte nog 550m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.
GRATIS

EXTRA KOSTEN

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk
- Huur haardroger (optioneel): € 1,00 per uur
- Zeep/douchegel/shampoo te koop
(optioneel): € 0,50

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer (voor 4 of 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet

PRIJZEN

PER PERSOON

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar
Van 3 t.e.m. 15 jaar
Van 16 t.e.m. 29 jaar
Vanaf 30 jaar

DUUR

HALF PENSION

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis
€ 18,43
€ 26,52
€ 28,47

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee (Lichtaart) / www.dehogerielen.be

Hostel Wadi (de Hoge Rielen)
Logeren in het midden van
de natuur.
Hostel Wadi is een cirkelvormig gebouw
op domein de Hoge Rielen. Je wordt
omgeven door 230 hectare aan bos
en natuurgebied. Hostel Wadi is een
architecturaal hoogstandje waarbij je in
direct visueel contact met de natuur bent.
Je logeert in een vierpersoonskamer.
Ontbijt, een lakenpakket en 1 handdoek
per persoon zijn inbegrepen in de prijs.
Bij de Hoge Rielen is iedereen welkom,
van kleinere groepen, diverse vormingsinstellingen, studenten, gezinnen,
fietstoeristen tot de individuele reiziger.

WANNEER GELDIG

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25% (te betalen 14 dagen na reservering)
- Resterend bedrag wordt 10 dagen na vertrek
toegestuurd

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Domein de Hoge Rielen is een autovrij domein.
Er is wel een parking vlakbij Hostel Wadi gelegen.
- De prijzen zijn variabel. De opgegeven prijs
(€ 50,00) is een maximumprijs. Exacte prijzen
zullen op het moment van boeking doorgegeven
worden.

GRATIS

EXTRA KOSTEN

BETALEND

GRATIS

- Toeristenbelasting: € 0,25 per persoon per
nacht
- Maaltijden bijboeken is mogelijk
(vooraf reserveren noodzakelijk):
Middagmaal:
ongeveer € 10,50 per persoon per maaltijd
Avondmaal:
ongeveer € 7,40 per persoon per maaltijd

- Van 1 januari t.e.m. 11 december
- Van 23 december t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vierpersoonskamer
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tielen
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF
- In Tielen bus 200 naar Kasterlee (erg beperkt)
- Afstappen aan halte “Lichtaart de Hoge Rielen”
- Van bushalte nog 60m te voet
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PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 50,00

HEEL HET JAAR DOOR
Vierpersoonskamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

ANTWERPEN
Papedreef 1 - 2260 Westerlo / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Boswachtershuis
De schitterende ligging
aan de rand van het bos
maakt deze jeugdherberg
zeer geschikt voor
wandelliefhebbers.
In deze gezellige jeugdherberg word
je warm onthaald. De jeugdherberg
is eigenlijk een oud boswachtershuis
dat gemoderniseerd werd. Er zijn veel
interessante wandel- en fietsroutes. Er
is bovendien een grote speelweide met
speeltuin.

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 500,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

WANNEER GELDIG
GRATIS

- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (voor 4, 6, 8 of 14 personen)
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 490 naar Aarschot
- Afstappen aan halte “Merodedreef”
- Van bushalte nog 2 km te voet
OF
Trein naar Herentals
- In Herentals bus 54 naar Westerlo
- Afstappen aan halte “Merodedreef”
- Van bushalte nog 2 km te voet

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Gagelhoflaan 18 - 2980 Zoersel / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Gagelhof
Dankzij de ligging aan de
rand van het Zoerselbos,
is de jeugdherberg een
ideaal uitgangspunt voor
wie een rustige wandelof fietsvakantie wil
doorbrengen.
Het ‘Gagelhof’ werd meer dan 40 jaar
geleden gebouwd door een ploeg
vrijwilligers. Een goed uitgeruste
trekkerskeuken staat ter beschikking voor
zowel individuen als groepen.

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

EXTRA KOSTEN

WANNEER GELDIG

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

- Van 1 juni t.e.m. 31 augustus
- Op basis van beschikbaarheid

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (max. 4 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout of Antwerpen
- In Turnhout bus 417 richting Antwerpen of in
Antwerpen bus 417 richting Turnhout of bus 427
richting Herentals
- Afstappen aan halte “Zoersel Zandstraat”
- Van bushalte nog 2 km te voet
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PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

ANTWERPEN
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ANTWERPEN

Wetschot 58 - 2340 Beerse (Vlimmeren) / www.hoevemegusta.be

Hoeve Megusta Studio’s
Buitengewone boerderijbeleving in de natuur
tussen de dieren, echt
genieten!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Wil je eens echt kunnen meewerken
op een boerderij, dieren voederen en
knuffelen? Of gewoon lekker genieten
van de natuur? Bij ons op de boerderij
kan dit allemaal!
Hoeve Megusta biedt vakantiestudio’s
aan voor volwassenen en kinderen met
bijzondere zorgbehoeften (een mentale
en/of fysieke handicap, chronisch ziek,...).

60

NIEUW

Studio (max. 5 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed (of 2 afzonderlijke
éénpersoonsbedden)
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- De studio’s zijn rolstoeltoegankelijk

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- In Turnhout snelbus 416 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte “Vlimmeren Kerk”
- Van bushalte nog 1 km te voet
OF
- In Turnhout snelbus 417 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte “Vlimmeren Statiestraat”
- Van bushalte nog 1,6 km te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

ANTWERPEN
WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 50% (te betalen bij de reservatie)
- Het volledige bedrag dient ten laatste op de dag
van aankomst betaald te zijn.

PER STUDIO

DUUR

ZELFKOOK

Studio

Kort weekend (vr-zo)

€ 140,00

EXTRA INFO

Studio

Midweek (ma-vr)

€ 210,00

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In juli en augustus is enkel weekverhuur mogelijk. Buiten de zomervakantie is ook midweeken weekendverhuur mogelijk.
- De studio’s zijn specifiek voor volwassenen en
kinderen met bijzondere zorgbehoeften (mentale
en/of fysieke handicap, chronisch ziek,...).
- Huisdieren zijn niet toegelaten in de studio
zelf, maar wel in de ruime schuur.

Studio

Week (vr-vr)

€ 350,00

Studio

Kort weekend (vr-zo)

€ 210,00

Studio

Midweek (ma-vr)

€ 280,00

Studio

Week (vr-vr)

€ 420,00

Week (vr-vr)

€ 420,00

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier: € 5,00 per nacht

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

TUSSENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN
Studio

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m. 30 september
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart, van 1 oktober t.e.m. 31 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Zwembadweg 5 - 2930 Brasschaat / www.casa-ametza.be

Casa Ametza
In onze integraal
toegankelijke vakantiehuisjes kan je zalig
genieten in de rust van
het mooie park van
Brasschaat.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Welkom bij Casa Ametza!
Casa Ametza betekent letterlijk
‘droomhuis’ in het Baskisch en figuurlijk
eigenlijk ook.
De bruisende stad Antwerpen ligt vlakbij
maar er is nog zo veel meer moois te
zien en te beleven in de nabije en verdere
omgeving.
Iedereen is hier welkom! De huizen zijn
voorzien van een volledig ingerichte
keuken met vaatwasser, een frisse eet- en
zitplaats en 2 slaapkamers met badkamer
tussenin. Ze hebben een oppervlakte van
70 m2 en een terras van 20 m2. Naast
het terras staan groene hagen die je
voldoende privacy geven. Wil je toch eens
buurten? Dan stap je gewoon van je
terras recht de gezamenlijke tuin in.
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Vakantiewoning 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Vakantiewoning 6 personen
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kapellen
- In Kapellen bus 780 richting Wijnegem
- Afstappen aan halte “Brasschaat Sportcentrum”
- Vanaf de bushalte nog 150m te voet
OF
Trein naar Antwerpen-Luchtbal
- In Antwerpen-Luchtbal bus 640 richting
Noorderkempen
- Afstappen aan halte Kerk “Bredabaan”
- Vanaf de bushalte nog 800m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ANTWERPEN
WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 30% (bij reservatie te betalen)
- Resterend bedrag minstens 4 weken op voorhand betalen
- Betalingen enkel via overschrijving

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen

EXTRA KOSTEN
- Eindschoonmaak (optioneel): € 50,00
- Huur lakens (optioneel): € 6,00 per pakket

PER WONING

DUUR

ZELFKOOK

Vakantiewoning 4 personen

Kort weekend (vr-zo)

€ 175,00

Vakantiewoning 4 personen

Midweek (ma-vr)

€ 241,50

Vakantiewoning 4 personen

Week (ma-ma)

€ 416,50

Vakantiewoning 6 personen

Kort weekend (vr-zo)

€ 224,00

Vakantiewoning 6 personen

Midweek (ma-vr)

€ 297,50

Vakantiewoning 6 personen

Week (ma-ma)

€ 521,50

Vakantiewoning 4 personen

Kort weekend (vr-zo)

€ 252,00

Vakantiewoning 4 personen

Midweek (ma-vr)

€ 339,50

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

Vakantiewoning 4 personen

Week (ma-ma)

€ 591,50

Vakantiewoning 6 personen

Kort weekend (vr-zo)

€ 322,00

Vakantiewoning 6 personen

Midweek (ma-vr)

€ 423,50

Vakantiewoning 6 personen

Week (ma-ma)

€ 745,50

SEIZOENEN
Hoogseizoen: Belgische schoolvakanties
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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ANTWERPEN

Berkelheide 9 - 2290 Vorselaar
www.berkelhoeve.eleast.be/verblijfsformules/de-berkelhut

De Berkelhut
Een fantastische ervaring
in een trekkershut te
midden van de vijver en
de dieren.
Te midden van de natuur en de dieren,
achteraan het domein van de Berkelhoeve,
kan je op een heel erg rustige en
idyllische plek in de Berkelhut verblijven
en/of overnachten.

NIEUW
WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Berkelhut (1 tot 4 personen)
- 2 stapelbedden
- Badkamer met toilet en wasbak
- Gedeelde douches op het domein
- Keuken met koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Herentals
- In Herentals bus richting Antwerpen
- Afstappen aan halte “Vorselaar Proosthoevebaan”
- Vanaf de bushalte ongeveer 2,5 km te voet

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag voor aankomst te betalen
- Na aanvraag van de reservatie ontvang je een
bevestiging met de betalingsmodaliteiten

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

PRIJZEN

PER HUT

DUUR

ZELFKOOK

1 nacht

€ 55,00

HEEL HET JAAR DOOR
Berkelhut
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LIMBURG

66
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Vakantieverblijven
Provincie Limburg
NAAM VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

Vakantiecentrum De Lage Kempen

Vakantiecentrum Zavelbos

Hechtel-Eksel
Houthalen-Helchteren
(Houthalen)
Maaseik (Opoeteren)

Vakantiecentrum ‘t Mechels Bos

Maasmechelen

74

Vakantiecentrum Wilhelm Tell

Opglabbeek - Oudsbergen

76

Hotel De Pastorie

Borgloon (Gors-Opleeuw)

78

Carbon Hotel - Different Hotels

Genk

79

Hotel Ecu - Different Hotels

Genk

80

M Hotel - Different Hotels

Genk

81

Hotel Het Pachthof

Gingelom (Borlo)

82

Holiday Inn Hasselt

Hasselt

83

YUP Hotel - Different Hotels

Hasselt

84

Botel Ophoven

Kinrooi (Ophoven)

85

Eurotel Lanaken - Different Hotels

Lanaken

86

Eburon Hotel - Different Hotels

Tongeren

87

Oostappen Vakantiepark Hengelhoef

Houthalen-Helchteren

88

Vakantiepark Molenheide

Houthalen-Helchteren

90

Center Parcs De Vossemeren Cottages

Lommel

94

Center Parcs De Vossemeren Hotel

Lommel

96

Center Parcs Erperheide Cottages

Peer

98

Houthalen

100

Jeugdherberg De Roerdomp

Genk (Bokrijk)

101

Jeugdverblijf Breugelhoeve

Grote-Brogel

102

Hostel H

Hasselt

104

Jeugdherberg De Veurs

Voeren (Sint-Martens-Voeren)

105

Hoeve Genemeer

Beringen

106

Vakantiewoning Hoeve Jadoul

Gingelom (Vorsen)

108

Holiday Suites Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

110

Hoeve Rubrecht

Oudsbergen

112

Vakantiecentrum De Bosberg

LIMBURG

VAKANTIECENTRA
68
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HOTELS

VAKANTIEPARKEN

CAMPINGS
Camping De Binnenvaart
HOSTELS EN JEUGDVERBLIJVEN

VAKANTIEWONINGEN
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LIMBURG

Kiefhoekstraat 189 - 3941 Hechtel-Eksel / www.delagekempen.be

Vakantiecentrum De Lage Kempen
De Lage Kempen is de
naam van de veelzijdige
camping gelegen in het
schitterende natuurgebied
van de Belgische Kempen.
Lekker weg van huis en
toch thuis!
In een bosrijke omgeving, te midden
van eindeloze wandelpaden en aan het
fietsroutenetwerk. De Lage Kempen is zo
veelzijdig, omdat je er alle ingrediënten
vindt die een vakantie zo geslaagd
maken: bungalows met basiscomfort,
een ‘swingend’ zwembad en heel wat
recreatiemogelijkheden, de natuur is
steeds vlakbij. Je kunt vanaf juni 2019
ook fietsen tussen de bomen. Dit is op
nog geen 2 kilometer afstand van het
vakantiecentrum, nog een reden om bij
ons op vakantie te komen!

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Chalet 4 personen
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, koelkast
Chalet 6 personen
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lommel
- In Lommel kan vervoer van en naar de camping
voorzien worden na verwittigen

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag 30 dagen voor aankomst te
betalen
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GRATIS

BETALEND

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

LIMBURG
EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Inbegrepen in de prijs: 1x minigolf, 1x fietsenverhuur voor één dag met het hele gezin
- Camping De Lage Kempen geeft het hele jaar
door 35% korting op de normale tarieven. Kijk
op de website voor de exacte geldigheidsperiodes.

-

Huur lakens (optioneel): € 8,00 per pakket
Huur kinderbed: € 1,00 per stuk
Huur kinderstoel: € 1,00 per stuk
Prijs huisdier: € 2,00 per nacht

DUUR

CHALET
4 PERSONEN

08/07/2022, 15/07/2022, 22/07/2022, 29/07/2022

Lang weekend (vr-ma)

€ 215,40

05/08/2022, 12/08/2022

Lang weekend (vr-ma)

€ 215,40

€ 256,20

19/08/2022, 26/08/2022

Lang weekend (vr-ma)

€ 194,35

€ 238,55

PRIJZEN

PER CHALET

PER PERIODE IN DE ZOMERVAKANTIE

CHALET
6 PERSONEN
ZELFKOOK
€ 256,20

04/07/2022

Midweek (ma-vr)

€ 223,60

€ 287,30

11/07/2022, 18/07/2022, 25/07/2022

Midweek (ma-vr)

€ 248,40

€ 295,20

01/08/2022, 08/08/2022, 15/08/2022

Midweek (ma-vr)

€ 248,40

€ 295,20

22/08/2022

Midweek (ma-vr)

€ 161,68

€ 287,30

29/08/2022

Midweek (ma-vr)

€ 138,18

€ 239,85

01/07/2022

Week (vr-vr)

€ 376,35

€ 448,50

08/07/2022, 15/07/2022, 22/07/2022, 29/07/2022

Week (vr-vr)

€ 395,40

€ 462,00

05/08/2022, 12/08/2022

Week (vr-vr)

€ 395,40

€ 462,00

19/08/2022, 26/08/2022

Week (vr-vr)

€ 376,35

€ 448,50

OVERIGE PERIODES BUITEN DE ZOMERVAKANTIE

ZELFKOOK

minimum 35% korting op de normale prijzen, zie www.delagekempen.be

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Kelchterhoefstraat 10 - 3530 Houthalen-Helchteren (Houthalen) / www.gezinsbond.be

Vakantiecentrum De Bosberg
De ideale plek voor
vakantieplezier in de
bossen... Natuurlijk
vakantie in De Bosberg!

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Familiegroepen, gezinnen met kleine en
grote kinderen, koppels zonder kinderen,
verenigingen, grootouders al dan niet
met kleinkinderen: iedereen wordt met
de beroemde Limburgse gastvrijheid
ontvangen in dit erg gezinsvriendelijk
vakantiecentrum!
Je beleeft vakantie midden in een
prachtig natuurdomein met een echte
zwemvijver met strand op wandelafstand
en onbeperkte wandel- en fietsroutes op
alle niveaus.
Onze vele faciliteiten (van gratis zwembad
tot tennisterreinen) en activiteiten (ter
plaatse of in de buurt) op kind- en
gezinsmaat zorgen ervoor dat iedereen
samen (in elk weertype) een onvergetelijke
tijd kan beleven.
Natuurlijk ga je op vakantie naar
De Bosberg!
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Kamer (voor 2, 4 of 6 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte “Houthalen Kelchterhoef”
- Van bushalte nog 500m te voet

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Eénpersoonstoeslag laagseizoen:
€ 13,00 per nacht
- Eénpersoonstoeslag tussenseizoen:
€ 14,00 per nacht
- Eénpersoonstoeslag hoogseizoen:
€ 15,00 per nacht
- TV (op aanvraag): € 6,00 per nacht
- Huur handdoeken (optioneel): € 6,00 per pakket

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

VOL PENSION

alle periodes

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 29,05

€ 37,80

€ 45,15

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 39,20

€ 50,05

€ 60,55

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 50,05

€ 67,20

€ 80,85

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 86,45

€ 114,45

€ 140,35

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 40,67

€ 52,92

€ 63,21

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 54,88

€ 70,07

€ 84,77

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 70,07

€ 94,08

€ 113,19

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 121,03

€ 160,23

€ 196,49

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 58,10

€ 75,60

€ 90,30

Vanaf 14 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 78,40

€ 100,10

€ 121,10

Vanaf 14 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 100,10

€ 134,40

€ 161,70

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 172,90

€ 228,90

€ 280,70

LIMBURG

LAAGSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar

TUSSENSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar

alle periodes

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 30,80

€ 41,30

€ 48,65

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 41,65

€ 53,20

€ 67,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 53,20

€ 71,40

€ 87,58

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 93,10

€ 123,90

€ 152,25

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 43,12

€ 57,82

€ 68,11

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 58,31

€ 74,48

€ 94,08

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 74,48

€ 99,96

€ 122,99

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 130,34

€ 173,46

€ 213,15

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 61,60

€ 82,60

€ 97,30

Vanaf 14 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 83,30

€ 106,40

€ 134,40

Vanaf 14 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 106,40

€ 142,80

€ 175,70

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 186,20

€ 247,80

€ 304,50

alle periodes

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 33,25

€ 43,75

€ 51,80

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 43,75

€ 57,40

€ 71,05

HOOGSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 56,70

€ 77,00

€ 95,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 99,40

€ 131,95

€ 163,80

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 46,55

€ 61,25

€ 72,52

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 61,25

€ 80,36

€ 99,47

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 79,38

€ 107,80

€ 133,28

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 139,16

€ 184,73

€ 229,32

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 66,50

€ 87,50

€ 103,60

Vanaf 14 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 87,50

€ 114,80

€ 142,10

Vanaf 14 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 113,40

€ 154,00

€ 190,40

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 198,80

€ 263,90

€ 327,60

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 25 t.e.m. 29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni, van 1 juli t.e.m. 31 augustus, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 17 april, van 27 t.e.m. 30 juni, van 28 oktober t.e.m. 6 november
Laagseizoen: van 18 april t.e.m. 24 mei, van 30 mei t.e.m. 2 juni, van 7 t.e.m. 26 juni, van 1 september t.e.m. 27 oktober,
van 7 november t.e.m. 22 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Kattebeekstraat 1 - 3680 Maaseik (Opoeteren) / www.zavelbos.com

Vakantiecentrum Zavelbos
Heerlijk genieten van de
rust in Limburgs groen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

Camping Zavelbos is genesteld tussen
bossen en vennen in de Duinengordel,
een natuurgebied van 3000 ha. en
onderdeel van het 12.000 ha Nationaal
Park Hoge Kempen. Een unieke plek voor
natuurliefhebbers en mensen die van
rust houden. Je kan elke dag opnieuw het
gebied verkennen door middel van de vele
mooie fiets- en wandelroutes of gewoon
lekker luieren en tot rust komen op de
camping met de mooie visvijver.
Op 6 km afstand mag je gratis gebruik
maken van het zwemparadijs Wilhelm
Tell. De ongedwongen sfeer en het
kindvriendelijke karakter zorgen ervoor
dat je een prettige tijd beleeft op onze
camping.

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. 5 personen)
- 5 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 8 richting Overpelt, afstappen aan
halte “Opglabbeek Weg naar Zwartberg”
- Aan bushalte bus 11 richting Maaseik, afstappen
aan halte “Louwel Weg Naar Aartschouw”
- Vanaf bushalte nog 700m te voet
OF
- In Genk bus 11
- Afstappen aan halte “Opoeteren Wouterbron”
- Vanaf bushalte nog 1,5 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
- Volledige bedrag op voorhand te betalen
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GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

LIMBURG
EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Gratis gebruik van Waterparadijs en binnenspeeltuin Wilhelm Tell op 6 km.
- Verblijf van minimum 3 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel):
€ 17,00 per pakket
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 8,00 per pakket

PER WONING

DUUR

ZELFKOOK

LAAGSEIZOEN
Vakantiewoning

1 nacht

€ 100,00

HOOGSEIZOEN
Vakantiewoning

1 nacht

€ 125,00

PRIJZEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Weldoenerslaan 5 - 3630 Maasmechelen / www.vakantiehuisfabiola.be/gezinsverblijf

Vakantiecentrum ‘t Mechels Bos
Vakantiecentrum
‘t Mechels Bos, dat is
vakantieplezier voor
iedereen!

WANNEER GELDIG

‘t Mechels Bos biedt vakantieflats aan voor
volwassenen en kinderen met bijzondere
zorgbehoeften (een mentale en/of fysieke
handicap, chronisch ziek,...).
Het gebouw bestaat uit twee vleugels
met elk vijf vakantieflats, die zijn
verbonden door een centraal gebouw
met gemeenschappelijke ruimtes. Elke flat
beschikt over drie slaapkamers met
in totaal zes bedden, waarvan twee hooglaagbedden.
Binnen het domein van Vakantiehuis
Fabiola zijn er tal van aangepaste
voorzieningen en diensten aanwezig om,
samen met het aanbod van de toeristische
omgeving (zoals Het Nationaal Park
Hoge Kempen), een aangename vakantie
te beleven. Zo hebben we go-carts, een
snoezelruimte, fietsen, aangepaste
elektrische fietsen, een Finse kota
(vuurhut), enz.
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-

Van 10 januari t.e.m. 24 februari
Van 7 t.e.m. 31 maart
Van 19 april t.e.m. 30 juni
Van 1 september t.e.m. 27 oktober
Van 7 november t.e.m. 22 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantieflat (max. 6 personen)
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 9 richting Lanklaar
- Afstappen aan halte “Maasmechelen Thomas
Boslaan”
- Vanaf bushalte nog 500m te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: € 100,00
- Resterend bedrag op voorhand te betalen
(volgt een tweetal weken voor aankomst)

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

LIMBURG
EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- ‘t Mechels Bos biedt vakantieflats aan voor
volwassenen en kinderen met bijzondere zorgbehoeften (een mentale en/of fysieke handicap,
chronisch ziek,...).
- Minimum verblijf van 2 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Vast huurbedrag (verplicht):
€ 21,00 per vakantieflat per nacht

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

HALF
PENSION

VOL
PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 1 jaar

1 nacht

gratis

gratis

Van 2 t.e.m. 6 jaar

1 nacht

€ 18,90

€ 23,10

Van 7 t.e.m. 12 jaar

1 nacht

€ 21,70

€ 25,90

Van 13 t.e.m. 20 jaar

1 nacht

€ 24,50

€ 29,57

Vanaf 21 jaar

1 nacht

€ 26,60

€ 32,20

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Hoeverweg 87 - 3660 Opglabbeek - Oudsbergen / www.wilhelmtell.com

Vakantiecentrum Wilhelm Tell
Een waterparadijs voor
iedereen die van zon en
water houdt!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Wilhelm Tell ligt in een uitgestrekt
natuurgebied en biedt mogelijkheden
voor wandelingen in een natuurlijk
gevarieerd gebied. Door z’n rustige ligging,
in een echte anti-stressomgeving, ver van
verkeer en industrie, is Wilhelm Tell zeer
geschikt voor familie en dagtoerisme.
Het waterparadijs, de nabijheid van
historische steden en toeristische
trekpleisters, de verzorgde appartementen
en chalets zorgen voor een droomvakantie
voor het hele gezin. Je hoeft geen
waterrat te zijn om je totaal te amuseren
in het bijzondere waterparadijs. Er is
zoveel te beleven dat je niet weet waar je
eerst moet springen of zwemmen. Er is de
prachtige waterspeeltuin met golfslagbad,
stroomversnelling, waterglijbaan, of het
binnenbad met jacuzzi.

Vakantieappartement (max. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Comfort Chalet (max. 6 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden en
slaapbanken
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Kampeerplaats voor tent of caravan
- Met elektriciteit en wifi
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 8 richting Opglabbeek
- Afstappen aan halte “Lieteberg”
- Vanaf bushalte nog 2 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00 (enkel voor Vakantieappartement en Comfort Chalet)
- Volledige bedrag op voorhand te betalen
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GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND
OP CAMPING

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

LIMBURG
EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig in de Vakantieappartementen
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen
in de Comfort Chalets.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- De buitenbaden zijn open van 1 juli t.e.m.
31 augustus.
- Huisdieren zijn aangelijnd toegelaten op de
camping (enkel voor vakantiegangers die met
hun eigen tent of caravan komen).
- Verblijf van minimum 3 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed: € 9,00 per stuk
- Huur kinderstoel: € 9,00 per stuk
- Huur lakens (optioneel in de Comfort Chalet):
€ 17,00 per pakket
- Huur handdoeken: € 8,00 per pakket
- Prijs huisdier (enkel aangelijnd op de
camping): € 5,00 per nacht per dier

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

Vakantieappartement

1 nacht

€ 70,00

Comfort Chalet

1 nacht

€ 70,00

Vakantieappartement

1 nacht

€ 94,50

Comfort Chalet

1 nacht

€ 94,50

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

KAMPEERPLAATS VOOR TENT OF CARAVAN
Prijs staanplaats

1 nacht

€ 12,50

Toeslag kind (t.e.m. 11 jaar)

1 nacht

€ 3,00

Toeslag volwassene (vanaf 12 jaar)

1 nacht

€ 6,30

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Martinusstraat 34 - 3840 Borgloon (Gors-Opleeuw) / www.depastorie.be

Hotel De Pastorie
In De Pastorie logeer je
in een gerestaureerde
pastoriekamer in een
rustig dorpje te midden
van boomgaarden,
akkers, kastelen en
vierkantshoeves.

Driepersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER

Je kunt relaxen in de tuin en al wandelend
of fietsend de fruitige omgeving
ontdekken.
Het rustige dorpje Gors-Opleeuw ligt op
een knooppunt van het Haspengouws
fietsroutenetwerk. De streek kent heel
wat interessante bezienswaardigheden
en mooie landschappen. De gastvrije
en enthousiaste ploeg van De Pastorie
staat klaar om je verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken.

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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Trein naar Tongeren of Hasselt
- In Tongeren of Hasselt bus 4 richting
respectievelijk Hasselt of Tongeren
- Afstappen aan halte “Weg naar Gors-Opleeuw”
- Van bushalte nog 1,2 km te voet
- Bel gerust om te vragen of we je daar oppikken
(tot 17 u.)

WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag tijdens het verblijf te betalen,
cash of met bancontact.
GRATIS

EXTRA INFO

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Tijdens weekends minimum 2 nachten te
reserveren.
- Uitgezonderd op woensdag, zondag en feestdagen is er geen avondmaal beschikbaar.
- Voor kinderen tot 12 jaar zijn er andere prijzen
voor verblijf en catering.

DUUR

KAMER &
ONTBIJT

HALF
PENSION

1 nacht

€ 45,00

€ 57,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 52,00

€ 77,00

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 69,50

€ 107,00

PRIJZEN

PER KAMER

HEEL HET JAAR DOOR
Eénpersoonskamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

LIMBURG
Europalaan 38 - 3600 Genk / www.carbonhotel.be

Carbon Hotel - Different Hotels
Een “feel good”
designhotel in thema
van het mijnverleden
van de stad Genk.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- Vanaf het station nog 140m te voet

TER PLAATSE
- Sauna is gratis aanwezig

Een warme ontvangst in hartje Genk, een
totaalbeleving op zich. Met een oprechte
glimlach en jij als middelpunt staat het
ambitieuze team dagelijks voor jou klaar!
Oog voor detail, het samenbrengen van
kwaliteit en beleving en natuurlijk niet te
vergeten het verwennen van onze gasten
in alle aspecten; dineren in restaurant
Gusto, ontspannen in Carbon Sense en
genieten van een goed gesprek in onze
wine bar.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te
betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Rechtstreekse toegang tot het hotel via ondergrondse parking Q-Park Stadsplein.
- Gratis parkeren op wandelafstand langs de
Europalaan of Dieplaan.

BETALEND

EXTRA KOSTEN

GRATIS

GRATIS

BETALEND

- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,50 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar)
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 22,50 per persoon per dag
- Huur kinderbed: € 20,00 per stuk per nacht
- Prijs parking: € 13,00 per nacht

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 79,00

HEEL HET JAAR DOOR
Tweepersoonskamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Europalaan 46 - 3600 Genk / www.differenthotels.com/nl/hotels/hotel-ecu

Hotel Ecu - Different Hotels
Er lekker comfortabel
tussenuit in een heerlijke
omgeving!
Hotel ECU is gelegen in hartje Genk en
alles wat je verwacht van een goed hotel
is er. Een lekker ontbijt, relaxen of gezellig
shoppen. Daag jezelf uit en kom ons
bezoeken in Genk.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- Vanaf het station nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

BETALEND BETALEND

- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te
betalen

EXTRA INFO
GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

GRATIS

BETALEND

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,50 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar)
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 15,00 per persoon per dag
- Huur kinderbed: € 20,00 per stuk per nacht
- Prijs parking: € 9,00 per nacht
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht per dier

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 49,00

HEEL HET JAAR DOOR
Comfort kamer
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

LIMBURG
Albert Remansstraat 1 - 3600 Genk / www.differenthotels.be/nl/hotels/m-hotel

M Hotel - Different Hotels
Heerlijk thuiskomen in een
gezellig hotel met unieke
ligging.

Trein naar Genk
- Vanaf het station nog 700m te voet

Welkom in het M Hotel!

- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te
betalen

Gelegen aan het prachtige Molenvijverpark
te Genk mag M Hotel het mooiste plekje
van Limburg genoemd worden! Wij
genieten als onze gasten genieten in ons
restaurant of heerlijk tot rust komen op
hun kamer of in de gezellige lobby en bar.
Tot ziens in het M Hotel.

OPENBAAR VERVOER

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Voor gasten die zorg nodig hebben, kunnen wij
via het platform Tabanaa zorg voorzien tijdens
het verblijf (mits supplement).
- Hulpstukken kunnen op bepaalde kamers
geplaatst worden op aanvraag.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

BETALEND BETALEND

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,50 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar)
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 19,50 per persoon per dag
- Huur kinderbed: € 20,00 per stuk per nacht
- Prijs parking: € 15,00 per nacht
- Prijs huisdier: € 25,00 per dier per nacht

PRIJZEN

PER KAMER

GRATIS

GRATIS

BETALEND

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 75,00

HEEL HET JAAR DOOR
Comfort kamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Thewitstraat 8 - 3891 Gingelom (Borlo) / www.pachthof.com

Hotel Het Pachthof
Het Pachthof is een
knus familiehotel in een
charmante vierkantshoeve
in Borlo, Haspengouw.
Je kan er op je twee oren slapen, want wij
staan garant voor een zorgeloze vakantie
met een Patton-tank voor de deur.
We bieden een warm welkom voor fietsers,
wandelaars, cultuursnuivers.
In de typisch Haspengouwse hoeve is ook
een taverne en een museum gevestigd.
Op de binnenkoer met rozentuin is een
ruim terras met taverne, waar men kan
verpozen na een wandeling of fietstocht.
Rohnny, Isabel en Betty verwachten jou.
Terug in de tijd, verrassend anders.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Landen
- In Landen bus 42 richting Sint-Truiden
- Afstappen aan halte “Borlo Kerk”
- Van bushalte nog 100m te voet

GRATIS

BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledig bedrag 8 dagen na reservatie te betalen

EXTRA INFO

GRATIS

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Eénpersoonstoeslag: € 25,00 per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 30,00 per kamer

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

2 nachten

€ 134,00

HEEL HET JAAR DOOR
Tweepersoonskamer
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

LIMBURG
Kattegatstraat 1 - 3500 Hasselt / www.hihasselt.com

Holiday Inn Hasselt
Gerenoveerd hotel in
Hasselt met gratis wifi, een
brasserie en een overdekt
zwembad.
Holiday Inn® Hasselt ligt midden in het
centrum van de stad, tussen de winkels en
tegenover het nieuw ontwikkelde Quartier
Bleu. Op 10 minuten wandelen ligt Hasselt
station. De luchthaven van Brussel ligt op
50 minuten rijden en de luchthaven van
Luik ligt op slechts 35 minuten afstand.
Om de hoek ligt het Modemuseum
Hasselt met collecties uit de 18e eeuw
tot heden. Op 5 minuten afstand ligt het
Jenevermuseum waar je deze nationale
drank kan degusteren. Of wandel langs
kersenbomen en koi vijvers in de Japanse
Tuin, op 20 minuten wandelen. Tegenover
het park vind je de Ethias Arena en
Grenslandhallen, waar internationale
concerten en events plaatsvinden.

HET VERBLIJF
Kamer (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 1 km te voet

TER PLAATSE
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

BETALEND

GRATIS

- Volledige bedrag bij het uitchecken te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Eco-vouchers worden aanvaard als betalingsmiddel in het hotel.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 2,50 per persoon per dag
- Prijs parking: € 16,00 per nacht

WANNEER GELDIG
-

Van 2 januari t.e.m. 10 april
Van 11 april t.e.m. 29 mei: niet mogelijk op zaterdag
Van 30 mei t.e.m. 16 augustus
Van 21 augustus t.e.m. 23 september
Van 25 september t.e.m. 20 december
Op basis van beschikbaarheid

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 119,00

HEEL HET JAAR DOOR
Tweepersoonskamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Thonissenlaan 52 - 3500 Hasselt / www.yuphotel.com

YUP Hotel - Different Hotels
“Luxury on budget”.
YUP, met alle comfort
van een boetiekhotel in
een avontuurlijke en back
to basics-sfeer in hartje
Hasselt!
Dineren in stijl doe je bij YUP in Pasta e
Pane, een sfeervol restaurant waarin je
de traditionele Italiaanse keuken op een
unieke manier kan proeven. Alle pasta’s
& pizza’s zijn er vers klaargemaakt met
artisanale seizoensproducten.

HET VERBLIJF
YUP Cabin (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 750m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te
betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Betalende parkings aanwezig op wandelafstand
(parking Blauwe Boulevard en Parking Astrid).

WANNEER GELDIG
-

Van 2 januari t.e.m. 18 februari
Van 20 t.e.m. 24 februari
Van 28 februari t.e.m. 3 maart
Van 7 maart t.e.m. 30 juni: niet mogelijk op
zaterdag & op 1 april
Van 1 t.e.m. 10 juli
Van 11 t.e.m. 31 juli: niet mogelijk op zaterdag
Van 1 t.e.m. 4 augustus
Van 7 t.e.m. 12 augustus
Van 14 t.e.m. 17 augustus
Van 22 t.e.m. 25 augustus
Van 29 t.e.m. 31 augustus
Van 1 september t.e.m. 31 oktober: niet mogelijk
op zaterdag & op 14 en 16 oktober
Van 1 t.e.m. 30 november: niet mogelijk op 12 en
26 november
Van 1 t.e.m. 23 december: niet mogelijk op zaterdag
Op basis van beschikbaarheid
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EXTRA KOSTEN

GRATIS

GRATIS

- Toeristenbelasting:
€ 5,45 per persoon per nacht
- Ontbijtbuffet (optioneel bij te boeken):
€ 15,00 per persoon per dag
- Ontbijtzakje (optioneel bij te boeken):
€ 13,00 per persoon per dag
- Extra bed op de kamer: € 20,00 per nacht

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 55,30

HEEL HET JAAR DOOR
YUP Cabin

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

LIMBURG
Agropolis Park 102 - 3640 Kinrooi
Straat
(Ophoven)
- Postcode
/ www.botelophoven.be
Gemeente / Website

Botel Ophoven
Een unieke locatie voor
een unieke beleving. Puur
én duurzaam onthaasten
op het water.

Maxi cabin (2 tot 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 2 slaapbanken
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 45 richting Maaseik, afstappen
aan halte “Van Eycklaan”
- In Maaseik bus 15 richting Molenbeersel,
afstappen aan halte “Ophoven ‘t Meulke”
- Vanaf de bushalte nog 1,2 km te voet

Temidden van de prachtige Limburgse
natuur van RivierPark Maasvallei
overnacht je op het water aan boord
van een omgebouwd vrachtschip. Botel
Ophoven heeft een vaste ligplaats op
Maasplas de Spaanjerd.

WANNEER EN HOE BETALEN

Je logeert in één van de 5 maxi cabins of
3 comfort cabins. De perfecte uitvalsbasis
voor allerlei activiteiten: wandelen, fietsen,
vissen, stadsbezoeken... en natuurlijk
diverse watersporten waaronder het
varen met een elektrische StilSloep (geen
ervaring of vaarbewijs nodig).
Kom genieten van de rust van het water
en het onvergetelijke uitzicht.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

GRATIS

- Volledig bedrag op voorhand te betalen per
overschrijving

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Verblijf van minimum 2 nachten.

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 17,00 per persoon per nacht
- Prijs extra bed:
€ 30,00 per persoon per nacht

HET VERBLIJF
Comfort cabin (2 tot 3 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche, bad en toilet

PER TYPE

DUUR

LOGIES

Maxi cabin

2 nachten

€ 150,00

Comfort cabin

2 nachten

€ 164,00

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Koning Albertlaan 264 - 3620 Lanaken
www.differenthotels.be/nl/hotels/eurotel-lanaken

Eurotel Lanaken - Different Hotels
Prachtig fietshotel nabij
Nationaal Park Hoge
Kempen

OPENBAAR VERVOER

Natuurliefhebbers komen in Lanaken
volop aan hun trekken. Na een uitgebreid
ontbijt verken je al wandelend of fietsend
het Maasland of het Nationaal Park
Hoge Kempen, gelegen tegenover het
hotel. Maastricht ligt op slechts 6 km en
knooppunt 131 vind je aan het hotel. Voor
de shopliefhebbers is er Maasmechelen
Village Outlet shopping, Maastricht en
Hasselt, allemaal op een boogscheut
van het hotel. Geniet in de bar met een
drankje of zet je aan tafel in ons gezellig
restaurant. Met een super gemotiveerd
en oprecht team staan we elke dag klaar
om iedereen een aangenaam verblijf te
bezorgen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Basic kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Comfort kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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Trein naar Genk of Maastricht
- In Genk bus 45 richting Maaseik/Maastricht
- Afstappen aan halte “Lanaken Atheneum
Alicebourg”
- Vanaf de bushalte nog 1,4 km te voet

TER PLAATSE
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te betalen

BETALEND BETALEND BETALEND

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
GRATIS

- Toeristenbelasting:
€ 4,50 per persoon per nacht
- Ontbijt (optioneel bij te boeken): gratis
(t.e.m. 9 jaar); € 8,50 per persoon per nacht
(van 10 t.e.m. 11 jaar); € 12,00 per persoon
per nacht (vanaf 12 jaar)
- Huur kinderbed: € 20,00 per stuk per nacht
- Prijs parking: € 9,50 per nacht
- Prijs huisdier (enkel honden):
€ 20,00 per nacht per dier (max. 2 dieren)

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

GRATIS

BETALEND

LOGIES

HEEL HET JAAR DOOR
Basic kamer

1 nacht

€ 62,30

Comfort kamer

1 nacht

€ 69,30

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

LIMBURG
De Schiervelstraat 10 - 3700 Tongeren
www.differenthotels.be/nl/hotels/eburon-hotel

Eburon Hotel - Different Hotels
Hip hotel in klooster
ambiance, gelegen in de
oudste stad van België.

HET VERBLIJF
Comfort kamer (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

‘Different minded’ en ‘out of the box
denken’ zijn twee sleutelwoorden die
centraal staan in het hippe Eburon Hotel.
Ons jong en dynamisch team is dan ook
de drijvende kracht én motor achter onze
denkwijze. In de oudste stad van België
kijk je elke dag je ogen uit; de prachtige
overblijfselen van de Romeinen blijven
niet onopgemerkt.
Verwen jezelf en kom ons bezoeken in het
‘Toscane van Vlaanderen’!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tongeren
- Vanaf het station nog 600m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te
betalen

EXTRA INFO

BETALEND

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Gratis parkeren op Parking De Motten of aan het
station op wandelafstand.

EXTRA KOSTEN

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 28 februari
- Van 1 maart t.e.m. 12 juni: niet mogelijk op
zaterdagnacht
- Van 13 t.e.m. 30 juni
- Van 1 t.e.m. 31 juli: niet mogelijk op donderdag-,
vrijdag- en zaterdagnacht
- Van 1 augustus t.e.m. 20 november: niet mogelijk
op zaterdagnacht
- Van 21 november t.e.m. 23 december
- Op basis van beschikbaarheid

GRATIS

GRATIS

BETALEND

- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,35 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar)
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 15,00 per persoon per dag
- Huur kinderbed: € 20,00 per stuk per nacht

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 65,40

HEEL HET JAAR DOOR
Comfort kamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Tulpenstraat 141 - 3530 Houthalen-Helchteren
www.oostappenvakantieparken.nl/hengelhoef

Oostappen Vakantiepark Hengelhoef
Oostappen Vakantiepark
Hengelhoef is werkelijk
een topattractie, waar je
niet uitgekeken raakt. Hier
is iedere vakantiedag een
feest!
Een subtropisch zwemparadijs waar
je je echt de hele dag in vermaakt. De
golven zijn een belevenis op zich! Dan
hebben we het nog niet eens over het
uitgestrekte zandstrand bij de waterplas,
de gezellige overdekte plaza Villa Victor,
de vele speeltuinen en alle andere gratis
faciliteiten.
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WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kampeerbungalow (4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeeld sanitair met douche en toilet
in een bijgebouw op de camping
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Laambeek Mobilhome (4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Hertenkamp Mobilhome (6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Reeënchalet (6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Van Craenwick Appartement (8 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

LIMBURG
OPENBAAR VERVOER

WANNEER EN HOE BETALEN
EXTRA INFO

- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

PER TYPE

- Toeristenbelasting:
€ 1,25 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel):
€ 9,50 per persoon
- Prijs huisdier: € 5,00 per nacht
- Toeslag schoonmaak huisdier: € 10,00
- Huur kinderbed: € 6,50 per stuk
- Huur kinderbad: € 6,50 per stuk
- Huur kinderbox: € 6,50 per stuk
- Huur kinderstoel € 6,50 per stuk

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- LET OP: aankomst en vertrek telkens op maandag
en vrijdag.

TER PLAATSE

PRIJZEN

EXTRA KOSTEN

- Volledig bedrag op voorhand te betalen

Trein naar Genk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte “Houthalen Tulpenstraat”
- Van bushalte nog 500m te voet

KAMPEERBUNGALOW

LAAMBEEK
MOBILHOME

HERTENKAMP
MOBILHOME

VAN CRAENWICK
APPARTEMENT

REEËNCHALET

1 nacht

/

€ 28,50

€ 32,50

€ 33,00

€ 33,50

DUUR

PER PERIODE - ZELFKOOK
Periode 1
Periode 2

1 nacht

€24,50

€ 28,50

€ 32,50

€ 45,50

€ 33,50

Periode 3

1 nacht

/

€ 31,50

€ 37,00

€ 37,50

€ 38,00

Periode 4

1 nacht

€ 36,00

€ 38,50

€ 45,00

€ 45,50

€ 46,50

Periode 5

1 nacht

€ 46,50

€ 46,00

€ 53,00

€ 54,00

€ 54,50

Periode 6

1 nacht

€ 47,50

€ 62,50

€ 70,00

€ 71,50

€ 72,50

Periode 7

1 nacht

€ 50,50

€ 64,50

€ 74,00

€ 93,50

€ 94,50

Periode 8

1 nacht

€ 61,50

€ 78,50

€ 91,50

€ 93,50

€ 94,50

SEIZOENEN

Periode 1: van 5 september t.e.m. 13 oktober
Periode 2: van 19 t.e.m. 21 april, van 9 t.e.m. 24 mei,
van 30 mei t.e.m. 2 juni, van 7 t.e.m. 30 juni,
van 14 oktober t.e.m. 6 november
Periode 3: van 1 t.e.m. 18 april

Periode 4: van 22 april t.e.m. 8 mei
Periode 5: van 25 t.e.m. 29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni
Periode 6: van 1 t.e.m. 7 juli, van 29 augustus t.e.m. 4 september
Periode 7: van 8 t.e.m. 14 juli, van 20 t.e.m. 28 augustus
Periode 8: van 15 juli t.e.m. 19 augustus

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Molenheidestraat 7 - 3530 Houthalen-Helchteren / www.molenheide.be

Vakantiepark Molenheide
Park Molenheide is
centraal gelegen in fietsen wandelparadijs Limburg
en staat bekend als één
van de best uitgeruste
bungalowparken.
Park Molenheide beschikt over heel
wat unieke troeven: het gigantisch
overdekt Speelparadijs ‘Kids Valley’ met
sprookjesburcht en gunhouse en het
zwemparadijs ‘Aquapolis’ met kabouterbad
en toffe glijbanen. De trekpleister is de
indoorminigolf ‘De Mijn’. Verschillende
thema’s zoals steenkool-, goud- en
diamantmijnen, aangevuld met geur-,
kleur- en trileffecten zorgen voor een
unieke belevenis!
Voor een rustgevende wandeling is
een bezoek aan het 100 ha wild- en
wandelpark zeker de moeite. Er is
ook ruim aandacht besteed aan de
verschillende drank- en eetgelegenheden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Bungalow Zetha (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Bungalow Penta (max. 5 personen)
Bungalow met verdiep
- 5 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Bungalow Novis (max. 6 personen)
Bungalow met verdiep
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus 18A richting Lommel/Achel-statie
- Afstappen aan halte “Helchteren Kievitwijk”
- Van bushalte nog 1,5 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
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GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

LIMBURG
WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 125,00 (per weekend of midweek)
en € 200,00 (per week) bij aankomst betalen
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst te
betalen

PRIJZEN

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN

- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Je hebt onbeperkt toegang tot het speelparadijs
‘Kids Valley’ en tot het zwemparadijs ‘Aquapolis’.
- Er wordt een sluitingsperiode voorzien voor
onderhoudswerkzaamheden aan het zwembad.
Dit is in principe van eind november tot half
december.

- Toeristenbelasting:
€ 1,95 per persoon per dag
- Huur lakens (optioneel): € 9,00 per set
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 9,00 pet set
- Prijs huisdier: € 25,00 (per weekend en
midweek) en € 40,00 (per week)
- Waarborg rolstoel: € 15,00 per stuk
- Pool: € 8,40 per halfuur
- Bowling: € 25,70 per uur
- Verbruik water en elektriciteit
(vanaf 0,5 m3 en 30 kWh)

PER TYPE

DUUR

WEEKEND VAN VRIJDAG TOT MAANDAG

NOVIS

PENTA

ZETHA

ZELFKOOK

ZELFKOOK

ZELFKOOK

7/01/2022
14/01/2022, 21/01/2022, 28/01/2022, 4/02/2022, 11/02/2022,
18/02/2022
25/02/2022, 4/03/2022

3 nachten

€ 523,00

€ 445,00

€ 444,00

3 nachten

€ 317,00

€ 270,00

€ 269,00

3 nachten

€ 423,00

€ 359,00

€ 359,00

11/03/2022, 18/03/2022, 25/03/2022

3 nachten

€ 317,00

€ 270,00

€ 269,00

1/04/2022, 8/04/2022

3 nachten

€ 423,00

€ 359,00

€ 359,00

15/04/2022

4 nachten*

€ 697,00

€ 593,00

€ 592,00

22/04/2022, 29/04/2022, 6/05/2022, 13/05/2022, 20/05/2022

3 nachten

€ 423,00

€ 359,00

€ 359,00

25/05/2022

5 nachten*

€ 871,00

€ 741,00

€ 740,00

3/06/2022

*

4 nachten

€ 697,00

€ 593,00

€ 592,00

10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022, 1/07/2022, 8/07/2022

3 nachten

€ 523,00

€ 445,00

€ 444,00

15/07/2022, 22/07/2022, 29/07/2022, 5/08/2022, 12/08/2022,
19/08/2022, 26/08/2022
2/09/2022, 9/09/2022, 16/09/2022, 23/09/2022, 30/09/2022

3 nachten

€ 549,00

€ 467,00

€ 467,00

3 nachten

€ 523,00

€ 445,00

€ 444,00

7/10/2022

3 nachten

€ 317,00

€ 270,00

€ 269,00

14/10/2022, 21/10/2022

3 nachten

€ 523,00

€ 445,00

€ 444,00

28/10/2022, 4/11/2022

3 nachten

€ 549,00

€ 467,00

€ 467,00

10/11/2022

*

4 nachten

€ 697,00

€ 593,00

€ 592,00

18/11/2022, 25/11/2022, 2/12/2022, 9/12/2022, 16/12/2022

3 nachten

€ 248,00

€ 211,00

€ 211,00

23/12/2022

3 nachten

€ 523,00

€ 445,00

€ 444,00

30/12/2022

3 nachten

€ 549,00

€ 467,00

€ 467,00

* Let op: met feestdagen zijn er aangepaste aankomstdagen
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LIMBURG

PRIJZEN

PER TYPE

DUUR

MIDWEEK VAN MAANDAG TOT VRIJDAG

NOVIS

PENTA

ZETHA

ZELFKOOK

ZELFKOOK

ZELFKOOK

3/O1/2022
10/01/2022, 17/01/2022, 24/01/2022, 31/01/2022, 7/02/2022,
14/02/2022, 21/02/2022
28/02/2022

4 nachten

€ 490,00

€ 417,00

€ 442,00

4 nachten

€ 285,00

€ 242,00

€ 257,00

4 nachten

€ 399,00

€ 340,00

€ 360,00

7/03/2022, 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022

4 nachten

€ 285,00

€ 242,00

€ 257,00

4/04/2022, 11/04/2022

4 nachten

€ 399,00

€ 340,00

€ 360,00

19/04/2022

*

3 nachten

€ 368,00

€ 313,00

€ 332,00

25/04/2022, 2/05/2022, 9/05/2022, 16/05/2022, 30/05/2022

4 nachten

€ 399,00

€ 340,00

€ 360,00

7/06/2022

3 nachten*

€ 368,00

€ 313,00

€ 332,00

13/06/2022, 20/06/2022, 27/06/2022, 4/07/2022

4 nachten

€ 490,00

€ 417,00

€ 442,00

11/07/2022, 18/07/2022, 25/07/2022, 1/08/2022, 8/08/2022

4 nachten

€ 529,00

€ 450,00

€ 477,00

16/08/2022

3 nachten*

€ 397,00

€ 338,00

€ 358,00

22/08/2022, 29/08/2022

4 nachten

€ 529,00

€ 450,00

€ 477,00

5/09/2022, 12/09/2022, 19/09/2022, 26/09/2022

4 nachten

€ 490,00

€ 417,00

€ 442,00

3/10/2022, 10/10/2022

4 nachten

€ 285,00

€ 242,00

€ 257,00

17/10/2022, 24/10/2022

4 nachten

€ 490,00

€ 417,00

€ 442,00

31/10/2022

4 nachten

€ 529,00

€ 450,00

€ 477,00

14/11/2022, 21/11/2022, 28/11/2022, 5/12/2022, 12/12/2022, 19/12/2022

4 nachten

€ 174,00

€ 148,00

€ 157,00

26/12/2022

4 nachten

€ 490,00

€ 417,00

€ 442,00

* Let op: met feestdagen zijn er aangepaste aankomstdagen
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PRIJZEN

PER TYPE

DUUR

PENTA

ZETHA

ZELFKOOK

ZELFKOOK

ZELFKOOK

3/O1/2022
10/01/2022, 17/01/2022, 24/01/2022, 31/01/2022, 7/02/2022,
14/02/2022, 21/02/2022
28/02/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

7 nachten

€ 519,00

€ 441,00

€ 455,00

7 nachten

€ 726,00

€ 618,00

€ 637,00

7/03/2022, 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022

7 nachten

€ 519,00

€ 441,00

€ 455,00

4/04/2022, 11/04/2022

7 nachten

€ 726,00

€ 618,00

€ 637,00

19/04/2022

6 nachten

*

€ 800,00

€ 681,00

€ 702,00

25/04/2022, 2/05/2022, 9/05/2022, 16/05/2022, 30/05/2022

7 nachten

€ 726,00

€ 618,00

€ 637,00

07/06/2022

6 nachten

*

€ 800,00

€ 681,00

€ 702,00

13/06/2022, 20/06/2022, 27/06/2022, 4/07/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

11/07/2022, 18/07/2022, 25/07/2022, 1/08/2022, 8/08/2022

7 nachten

€ 1037,00

€ 883,00

€ 910,00

16/08/2022

6 nachten*

€ 889,00

€ 757,00

€ 780,00

22/08/2022, 29/08/2022

7 nachten

€ 1037,00

€ 883,00

€ 910,00

5/09/2022, 12/09/2022, 19/09/2022, 26/09/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

3/10/2022, 10/10/2022

7 nachten

€ 519,00

€ 441,00

€ 455,00

17/10/2022, 24/10/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

31/10/2022

7 nachten

€ 1037,00

€ 883,00

€ 910,00

14/11/2022, 21/11/2022, 28/11/2022, 5/12/2022, 12/12/2022, 19/12/2022

7 nachten

€ 384,00

€ 326,00

€ 337,00

26/12/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

DUUR

NOVIS

PENTA

ZETHA

ZELFKOOK

ZELFKOOK

ZELFKOOK

PRIJZEN

PER TYPE

WEEK VAN VRIJDAG TOT VRIJDAG
7/01/2022
14/01/2022, 21/01/2022, 28/01/2022, 4/02/2022, 11/02/2022,
18/02/2022
25/02/2022, 4/03/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

7 nachten

€ 519,00

€ 441,00

€ 455,00

7 nachten

€ 726,00

€ 618,00

€ 637,00

11/03/2022, 18/03/2022, 25/03/2022

7 nachten

€ 519,00

€ 441,00

€ 455,00

1/04/2022, 8/04/2022

7 nachten

€ 726,00

€ 618,00

€ 637,00

15/04/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

22/04/2022, 29/04/2022, 6/05/2022, 13/05/2022, 20/05/2022
3/06/2022, 10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022, 1/07/2022,
8/07/2022
15/07/2022, 22/07/2022, 29/07/2022, 5/08/2022, 19/08/2022,
26/08/2022
2/09/2022, 9/09/2022, 16/09/2022, 23/09/2022, 30/09/2022

7 nachten

€ 726,00

€ 618,00

€ 637,00

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

7 nachten

€ 1037,00

€ 883,00

€ 910,00

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

7/10/2022

7 nachten

€ 519,00

€ 441,00

€ 455,00

14/10/2022, 21/10/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

28/10/2022, 4/11/2022

7 nachten

€ 1037,00

€ 883,00

€ 910,00

10/11/2022

8 nachten*

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

18/11/2022, 25/11/2022, 2/12/2022, 9/12/2022, 16/12/2022

7 nachten

€ 384,00

€ 326,00

€ 337,00

23/12/2022

7 nachten

€ 933,00

€ 794,00

€ 819,00

30/12/2022

7 nachten

€ 1037,00

€ 883,00

€ 910,00

LIMBURG

WEEK VAN MAANDAG TOT MAANDAG

NOVIS

* Let op: met feestdagen zijn er aangepaste aankomstdagen

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

93

LIMBURG

Elzen 145 - 3920 Lommel / www.centerparcs.be/vossemeren

Center Parcs De Vossemeren
Cottages - richtprijzen
De Vossemeren grenst aan
het natuurgebied Bosland,
met de uitgestrekte Sahara
van Lommel, waar vele
wandel- en fietsroutes
door lopen.
De Vossemeren: ontdek de unieke
kenmerken! Center Parcs De Vossemeren
is gelegen in Limburg, bij Lommel.
Het subtropisch zwembad, de Aqua
Mundo, beschikt over een 13 meter hoge
megaglijbaan, de Monkey Splash. Ook
kun je snorkelen tussen de subtropische
vissen in het koraalbad. Er is een indoor
piratenspeelwereld: de Discovery Bay
met High Adventure klimparcours. Bij het
Waterskicentrum beoefen je verschillende
watersporten op twee grote meren
of kun je relaxen op het strand. Laat
je verwennen in ons wellnesscentrum
Nature&Spa.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort cottage 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Comfort cottage 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

BETALEND BETALEND

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lommel
- In Lommel belbus 713 (op voorhand reserveren)
richting Lommel Vreyshoring
- Afstappen aan halte “Lommel Vossemeren”
- Van bushalte nog 900m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

LIMBURG
EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee
te brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- Ieder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

WEEKEND (VR-MA)
ZELFKOOK

MIDWEEK (MA-VR)
ZELFKOOK

Comfort cottage 4 personen

€ 669,90

€ 724,90

Comfort cottage 6 personen

€ 713,90

€ 801,90

Comfort cottage 4 personen

€ 658,90

€ 724,90

Comfort cottage 6 personen

€ 724,90

€ 856,90

PRIJZEN

PER COTTAGE

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE
Comfort cottage 4 personen

€ 647,90

€ 1010,90

Comfort cottage 6 personen

€ 713,90

€ 1098,90

Comfort cottage 4 personen

€ 570,90

€ 724,90

Comfort cottage 6 personen

€ 625,90

€ 779,90

EXTRA KOSTEN

Comfort cottage 4 personen

€ 537,90

€ 647,90

- Toeristenbelasting:
€ 1,85 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel): € 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combipakket lakens en handdoeken
(optioneel): € 13,25 per persoon
- Prijs huisdier: € 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna zijn
afhankelijk van jouw keuze

Comfort cottage 6 personen

€ 581,90

€ 702,90

HERFSTVAKANTIE

LAAGSEIZOEN

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli, van
29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).
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LIMBURG

Elzen 145 - 3920 Lommel / www.centerparcs.be/vossemeren

Center Parcs De Vossemeren
Hotel - richtprijzen
Het hotel is gelegen
midden in Center Parcs
De Vossemeren, vlakbij
de Market Dome.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet

De Vossemeren is gelegen in Lommel
(Limburg). Het park grenst aan
natuurgebied Bosland, met de
uitgestrekte Sahara van Lommel.

OPENBAAR VERVOER

Het subtropisch zwembad, de Aqua
Mundo, beschikt over een 13 meter hoge
megaglijbaan: De Monkey Splash. Ook
kun je snorkelen tussen de subtropische
vissen in het koraalbad. Er is een indoor
piratenspeelwereld: de Discovery Bay
met High Adventure klimparcours. Bij het
Waterskicentrum beoefen je verschillende
watersporten op twee grote meren
of kun je relaxen op het strand. Laat
je verwennen in ons wellnesscentrum
Nature&Spa.
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Trein naar Lommel
- In Lommel belbus 713 (op voorhand reserveren)
richting Lommel Vreyshoring
- Afstappen aan halte “Lommel Vossemeren”
- Van bushalte nog 900m te voet

GRATIS

BETALEND

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

LIMBURG
EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- Inchecken bij de hoofdreceptie (bij de ingang
van het vakantiepark).

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,85 per persoon per nacht
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

PRIJZEN

PER KAMER

WEEKEND (VR-MA)
KAMER & ONTBIJT

MIDWEEK (MA-VR)
KAMER & ONTBIJT

€ 449,90

€ 526,90

€ 449,90

€ 548,90

€ 482,90

€ 680,90

€ 416,90

€ 526,90

€ 394,90

€ 460,90

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
PAASVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
ZOMERVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
HERFSTVAKANTIE
Hotelkamer 2 personen
LAAGSEIZOEN
Hotelkamer 2 personen

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Erperheidestraat 2 - 3990 Peer / www.centerparcs.be/erperheide

Center Parcs Erperheide
Cottages - richtprijzen
Uren speelplezier in de
indoor speelwereld of
lekker spetteren in de
Aqua Mundo? Het is
allemaal mogelijk in
Center Parcs Erperheide!

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort cottage (max. 5 personen)
- 5 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

Center Parcs Erperheide is gelegen
in het Limburgse Peer.

OPENBAAR VERVOER

Geniet van uren speelplezier in de
BALUBA indoor speelwereld, een zacht
klimparcours voor de allerkleinsten.
Daarnaast kun je lekker spetteren in de
Aqua Mundo met een speelbad en is er
de mogelijkheid om te snorkelen in een
Aziatisch vissersdorp. Heerlijk wandelen
of fietsen door de Limburgse Kempen of
een bezoek aan Plopsa Indoor Hasselt
behoren ook tot de opties.
Vertroetel dieren op de kinderboerderij
of ga ponyrijden!
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Trein naar Neerpelt
- In Neerpelt bus 33 naar ’t Poorthuis te Peer
- Daar overstappen op bus 302 richting Maaseik
- Afstappen aan halte “Grote-Brogel Smeetshof”
- Van bushalte nog ongeveer 20 min. te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

LIMBURG
EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- Ieder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel
bij te boeken aan een extra kost.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,20 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel): € 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combipakket lakens en handdoeken
(optioneel): € 13,25 per persoon
- Prijs huisdier: € 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna zijn
afhankelijk van jouw keuze

PRIJZEN

PER COTTAGE

WEEKEND (VR-MA)
ZELFKOOK

MIDWEEK (MA-VR)
ZELFKOOK

€ 548,90

€ 669,90

€ 625,90

€ 801,90

€ 625,90

€ 955,90

€ 504,90

€ 603,90

€ 482,90

€ 603,90

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE
Comfort cottage 5 personen

PAASVAKANTIE
Comfort cottage 5 personen

ZOMERVAKANTIE
Comfort cottage 5 personen

HERFSTVAKANTIE
Comfort cottage 5 personen

LAAGSEIZOEN
Comfort cottage 5 personen

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Binnenvaartstraat 49 - 3530 Houthalen / www.limburgcampings.be/de-binnenvaart

Camping De Binnenvaart
Waterrijke camping
in Limburg. Een fijne
uitvalbasis om volop te
genieten van je verblijf!

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00 (enkel voor de chalets)
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO

Camping De Binnenvaart is schitterend
gelegen in de natuur aan een grote
natuurlijke plas (20 hectare). De camping
is aangesloten op een groot wandel- en
fietsnetwerk.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Superieur Chalet (max. 6 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Kampeerplaats voor tent of caravan
- Met elektriciteit en wifi
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte “Houthalen Kwalaak”
- Vanaf de bushalte nog 10 min. te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
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NIEUW

- Lakens zijn gratis aanwezig in de chalets.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Huisdieren zijn aangelijnd toegelaten op de
camping (enkel voor vakantiegangers die met
hun eigen tent of caravan komen).
- Verblijf van minimum 3 nachten.
- Het Waterparadijs (buitenbaden) van Wilhelm
Tell is open van 1 juli t.e.m. 31 augustus en gratis
toegankelijk. Het binnenbad is het hele jaar open
(raadpleeg de receptie voor de openingsuren).

GRATIS

BETALEND
OP CAMPING

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier (enkel aangelijnd op de
camping): € 5,00 per dier per nacht

GRATIS

SEIZOENEN

Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: alle overige periodes

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

LAAGSEIZOEN
Superieur chalet

1 nacht

€ 70,00

HOOGSEIZOEN
Superieur chalet

1 nacht

€ 94,50

KAMPEERPLAATS VOOR TENT OF CARAVAN
Prijs staanplaats
1 nacht
Toeslag kind (t.e.m. 11 jaar)
1 nacht
Toeslag volwassene (vanaf 12 jaar)
1 nacht

€ 12,60
€ 2,80
€ 6,30

PRIJZEN

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

LIMBURG
Boekrakelaan 30 - 3600 Genk (Bokrijk) / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg De Roerdomp
Een groene beleving
voor jong en oud!

OPENBAAR VERVOER

Bokrijk ligt in het hartje van de provincie
Limburg, tussen Hasselt en Genk.
De jeugdherberg ‘De Roerdomp’
ligt midden in een bijzonder mooi
natuurgebied en vlakbij het domein
van Bokrijk. Je wordt er heel vriendelijk
onthaald door de uitbater. De Roerdomp
is een echte aanrader voor families,
groepen, mindervaliden, natuurliefhebbers
en fietsers. Fietsknooppunt 71 passeert
langs de jeugdherberg.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Trein naar Genk
- In Genk bus G4 richting Bokrijk
- Afstappen aan halte “Boxberg Turfstraat”
- Van bushalte nog 750m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag op voorhand betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

GRATIS

EXTRA KOSTEN

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

Meerbedkamer (voor 4, 5, 6 of 7 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Weyerstraat 1 - 3990 Grote-Brogel / www.breugelhoeve.be

Jeugdverblijf Breugelhoeve
Overnachten bij
Breugelhoeve staat gelijk
aan tot rust komen te
midden van de weidse
velden, bossen en
landbouwbedrijven.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (voor 4, 6, 11 of 12 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER

Je kan kiezen voor een verblijf in het
verblijfsgebouw met comfortabel
ingerichte kamers met apart sanitair
of je kiest ‘back to basics’ voor een verblijf
in een van onze trekkershutten.

Trein naar Hamont
- In Neerpelt bus 48 richting Hasselt
- Afstappen aan halte “Grote-Brogel Telenstraat”
- Vanaf de bushalte nog 500m te voet

Beleef het platteland in en rond
Breugelhoeve!

- Voorschot: 50%
- Volledige bedrag op voorhand via overschrijving
betalen of voorschot op voorhand via overschrijving betalen en resterend bedrag ter plaatse
met bancontact
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GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

LIMBURG
EXTRA INFO
- Donsdekens en handdoeken zijn te huur of zelf
mee te brengen.
- Mits een toeslag kan je de keuken afhuren als
ontspanningsruimte of om zelf maaltijden te
bereiden.

PER KAMER

DUUR

LOGIES

Kamer 4 personen

1 nacht

€ 33,60

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN
Kamer 6 personen

1 nacht

€ 50,40

EXTRA KOSTEN

Kamer 11 personen

1 nacht

€ 94,50

- Huur donsdekens (optioneel): € 6,00 per stuk
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 5,00 per pakket
- Huur vergaderzaal: € 60,00 per dag
- Huur zelfkookkeuken: € 100,00 per dag

Kamer 12 personen

1 nacht

€ 100,80

Kamer 4 personen

1 nacht

€ 42,00

Kamer 6 personen

1 nacht

€ 63,00

HOOGSEIZOEN

Kamer 11 personen

1 nacht

€ 115,50

Kamer 12 personen

1 nacht

€ 126,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 april t.e.m. 31 oktober
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart & van 1 november t.e.m. 31 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Spoorwegstraat 80 - 3500 Hasselt / www.jeugdherbergen.be

Hostel H
Eerste “City Hostel” voor
Hasselt. Welkom in de
Hoofdstad van de Smaak!
Het hostel heeft een capaciteit van
120 bedden en richt zich op jongeren,
budgettoeristen, scholen en jeugdgroepen.
Het hostel ligt in een opkomende hippe
wijk, vlakbij het Hasseltse station en
op wandelafstand van het centrum van
Hasselt.

WANNEER GELDIG
- Van 8 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 300m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

HET VERBLIJF

GRATIS

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer (4 tot 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

Gedeelde keuken met oven, microgolf, koelkast

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR
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LIMBURG
Komberg 40 - 3790 Voeren (Sint-Martens-Voeren) / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg De Veurs
‘Vergeten’ paradijs voor
natuurliefhebbers.

OPENBAAR VERVOER

De Voerstreek heeft een prachtig
golvend landschap, een overvloed aan
natuurschoon, rustige dorpjes, kastelen
en grote hoeves in brede valleien met
weilanden en bossen. Voor wandelaars
en fietsers zijn er tal van mogelijkheden
om vanuit de jeugdherberg de mooiste
hoekjes van de streek te verkennen.
Omdat de bezienswaardigheden vaak vrij
ver weg zijn, is het interessant als je hier
een eigen auto hebt.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

Trein naar Visé
- In Visé bus 39b richting Voeren-Tongeren
- Afstappen aan halte “Rijkswacht”
- Van bushalte nog 800m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag cash te betalen bij aankomst

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

GRATIS

EXTRA KOSTEN

HET VERBLIJF

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

Meerbedkamer (voor 3, 4, 5, 6, 7 of 8 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Genemeerstraat 163 - 3581 Beringen / www.toerismeberingen.be/hoeve-genemeer

Hoeve Genemeer
Met of zonder zorg, wij
vertroetelen je! Onze
missie is: “Ertussenuit
zonder beperkingen”.

NIEUW

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beverlo
- Vanaf het station nog 1,1 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

Vakantielogies waar je ten volle kan
genieten van rust, actie en van elkaar. Hier
knijp je er even tussenuit met je groep,
team of familie. Zonder beperkingen,
maar altijd omringd met de beste zorg.
Onze grootste troeven: ontwaken aan
de voet van een groene mijnterril. De
geluiden van de natuur die je wekken.
Elke kamer heeft eigen sanitair.
Gemeenschappelijke beleving voor het
hele gezin: van individu tot groep van
28 personen.

- Waarborg: € 250,00
- Volledige bedrag op voorhand te betalen via
overschrijving

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- De volledige woning is rolstoeltoegankelijk.

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Eindschoonmaak (optioneel): € 70,00
- Huur lakens (optioneel): € 8,00 per pakket
- Maaltijden bijboeken is mogelijk (optioneel):
Middagmaal: € 10,00 per persoon per dag
Avondmaal: € 17,00 per persoon per dag
- Eénpersoonstoeslag: € 45,00 per nacht

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Hoeve (max. 28 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoons- en stapelbedden
- Badkamer met douche, bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf, oven,
koelkast
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PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Alle leeftijden

Lang weekend (vr-ma)

€ 87,75

Alle leeftijden

Midweek (ma-vr)

€ 117,00

Alle leeftijden

Week (ma-zo)

€ 204,75

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Hoogstraat 34 - 3890 Gingelom (Vorsen) / www.hoevejadoul.be

Vakantiewoning Hoeve Jadoul
Hoeve Jadoul, een tweede
thuisgevoel niet ver van
huis.
Verblijf in de pure natuur. Ontdek de
kleuren en geuren van de boomgaarden,
geniet van het uitzicht van de velden al
fietsend of kom wandelend ons dorp
verkennen. Een tochtje met de tractor
is leuk voor groot en klein of verrijk je
kennis over onze actieve hoeve.
De verblijven kunnen afzonderlijk of
gezamenlijk gehuurd worden.
Onze hoeve is kind- en gezinsvriendelijk.
We hebben oog voor ieders comfort.
De ruime afgesloten binnenkoer
biedt bovendien vele
ontspanningsmogelijkheden. Bij minder
goed weer kan er gebruik gemaakt
worden van de polyvalente speelruimte.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Druivenverblijf (max. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Twee badkamers met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast
Appel- en Perenverblijf (max. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 tweepersoonsbedden
- Drie badkamers met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast
Kersenverblijf (max. 8 personen)
- 6 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Drie badkamers met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast

Ook personen met een beperking kunnen
hier hun tweede thuis vinden.
Bezoek zeker ook de fruitveiling van SintTruiden en ontdek het Gallo-Romeins
Museum te Tongeren.
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
TIJDENS HET WEEKEND:
Trein naar Landen
- Vanaf het station belbus 730 richting Landen
- Afstappen aan halte “Vorsen Brouwerijstraat”
- Van bushalte nog 100m te voet
TIJDENS WEEKDAGEN:
Trein naar Borgworm (Waremme)
- Vanaf het station bus 41/2 richting
Gare de Waremme
- Afstappen aan halte “Vorsen Brouwerijstraat”
- Van bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

€ 245,00

LAAGSEIZOEN - DRUIVENVERBLIJF
Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)
Week (vr-vr)

€ 259,00
€ 259,00
€ 315,00

Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)

TER PLAATSE

Midweek (ma-vr)

- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

Week (vr-vr)

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 80,00
- Volledig bedrag op voorhand te betalen, samen
met de waarborg
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- De toegang voor de rolstoelgebruiker is via de
hoevepoort.
- Een gratis rondleiding doorheen de boomgaarden wordt aangeboden.
- Het zwembad wordt verbouwd en is open vanaf
de paasvakantie.

€ 280,00

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

€ 322,00

€ 301,00
€ 301,00
€ 385,00

LAAGSEIZOEN - KERSENVERBLIJF
Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)

EXTRA INFO

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

LIMBURG

LAAGSEIZOEN - APPEL- OF PERENVERBLIJF

Week (vr-vr)

€ 350,00
€ 350,00
€ 455,00

HOOGSEIZOEN - DRUIVENVERBLIJF
Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)
Week (vr-vr)

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

€ 280,00
€ 301,00
€ 301,00
€ 350,00

HOOGSEIZOEN - APPEL- OF PERENVERBLIJF

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 8,00 per pakket
- Huur badjas (optioneel): € 7,00 per stuk
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 12,00 per persoon per dag (vanaf 10 jaar) en
€ 8,00 per persoon per dag (van 3 t.e.m. 9 jaar).
T.e.m. 2 jaar is dit gratis.
- Eénpersoonstoeslag: € 25,00 per nacht

Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)
Week (vr-vr)

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

€ 315,00
€ 343,00
€ 343,00
€ 441,00

HOOGSEIZOEN - KERSENVERBLIJF
Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)
Week (vr-vr)

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

€ 364,00
€ 406,00
€ 406,00
€ 504,00

FEEST- EN BRUGDAGEN/VERLENGDE WEEKENDS - DRUIVENVERBLIJF
Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)
Week (vr-vr)

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

€ 350,00
€ 406,00
€ 406,00
€ 434,00

FEEST- EN BRUGDAGEN/VERLENGDE WEEKENDS - APPEL- OF PERENVERBLIJF

SEIZOENEN

Kort weekend (vr-zo)

Feest- en brugdagen/verlengde weekends:
1 en 2 januari, van 15 t.e.m. 18 april, van 26 t.e.m.
29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni, van 23 t.e.m.
25 december, 30 en 31 december
Hoogseizoen: van 3 t.e.m. 9 januari, van
25 februari t.e.m. 6 maart, van 1 t.e.m. 14 april,
van 19 april t.e.m. 25 mei, van 30 mei t.e.m.
2 juni, van 7 juni t.e.m. 30 september, van
28 oktober t.e.m. 6 november, van 26 t.e.m.
29 december
Laagseizoen: alle overige periodes

Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)
Week (vr-vr)

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

€ 392,00
€ 434,00
€ 434,00
€ 532,00

FEEST- EN BRUGDAGEN/VERLENGDE WEEKENDS - KERSENVERBLIJF
Kort weekend (vr-zo)
Lang weekend (vr-ma)
Midweek (ma-vr)
Week (vr-vr)

2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

€ 420,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 567,00
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LIMBURG

Hengelhoefdreef 5 - 3530 Houthalen-Helchteren / www.holidaysuites.be

Holiday Suites
Houthalen-Helchteren
Een dag op ons
vakantiedomein? Dat
betekent wandelen,
zwemmen, fietsen en
vooral heel veel plezier
beleven!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Nieuwe vakantieverblijven in hartje
Limburg, te Houthalen-Helchteren.
Een echt vakantiegevoel, dichtbij huis!
Overnacht in een nieuw vakantieverblijf
in een prachtige bosrijke omgeving.
Wandelen in de natuur, ontspannen aan
het openluchtzwembad, gezellig koken
en tafelen met vrienden en/of familie…
Of ontdek enkele bruisende steden in de
omgeving: Genk, Hasselt en Maastricht.
Een dag op ons vakantiedomein? Dat
betekent wandelen, zwemmen, fietsen en
vooral heel veel plezier beleven! Kinderen
kunnen zich uitleven op het speelplein,
spelen in het bos of plonzen in het
openluchtzwembad. Wist je dat Plopsa
Indoor Hasselt op amper 15 kilometer van
jouw vakantieverblijf ligt? Een paradijs
voor de kids!
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Studio/appartement (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- Dit verblijfstype is toegankelijk voor mensen
met een beperking
Studio/appartement (max. 5 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 triple stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Appartement (max. 8 personen)
- 2 tweepersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte “Houthalen Tulpenstraat”
- Van bushalte nog 500m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

LIMBURG
WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag dat je moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag moet ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.).
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutel). De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijf van 2 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 7,50 per pakket
- Huur kinderbed: € 15,00 per stuk
- Prijs huisdier: € 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

Studio/appartement (max. 2 personen)

1 nacht

€ 71,00

Studio/appartement (max. 5 personen)

1 nacht

€ 83,00

Appartement (max. 8 personen)

1 nacht

€ 174,00

Studio/appartement (max. 2 personen)

1 nacht

€ 88,00

Studio/appartement (max. 5 personen)

1 nacht

€ 94,00

Appartement (max. 8 personen)

1 nacht

€ 188,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

TUSSENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN
Studio/appartement (max. 2 personen)

1 nacht

€ 95,00

Studio/appartement (max. 5 personen)

1 nacht

€ 120,00

Appartement (max. 8 personen)

1 nacht

€ 262,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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LIMBURG

Akkerstraat 16 - 3670 Oudsbergen / www.hoeve-rubrecht.be

Hoeve Rubrecht
Hoeve Rubrecht is
een kindvriendelijke
vakantiewoning gelegen in
het groene Oudsbergenen
en staat garant voor een
rustgevende vakantie op
de boerderij.

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. 7 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoons- en stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER

Patrick en Nicole heten jou welkom
op de site van hun vakantiewoning
Hoeve Rubrecht.
Hoeve Rubrecht is gelegen in Oudsbergen
(Meeuwen), een landelijke en rustige
gemeente in een bosrijke omgeving
met veel fiets- en wandelmogelijkheden.
Onze vakantiewoning heeft alle troeven
voor een ontspannen en comfortabel
verblijf voor maximaal 7 personen.

Trein naar Genk
- In Genk bus 33 richting Oudsbergen
- Afstappen aan halte “Meeuwen Vliegeneinde”
- Van bushalte nog 850m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 75,00
- Voorschot: 50% (te betalen bij reservering)
- Resterend bedrag ten laatste 14 dagen voor
aankomst te betalen

EXTRA INFO

Wij zijn een actief landbouwbedrijf
waar de kinderen ‘s morgens en ‘s avonds
kunnen meehelpen met het voederen
van de runderen en de neerhofdieren.
Tussendoor kunnen ze dolle pret
beleven met de go-carts, de zandbak, de
trampoline en een ruime speelomgeving.
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WANNEER GELDIG

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel): € 8,50 per pakket

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

LIMBURG
SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: alle overige periodes

PER WONING

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 175,00

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 210,00

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 245,00

Week (vr-vr)

7 nachten

€ 280,00

7 nachten

€ 350,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN
Week (vr-vr)

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

114

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Vakantieverblijven
Provincie Vlaams-Brabant &
Brussel
NAAM VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

HOSTELS EN JEUGDVERBLIJVEN
Brussel (Koekelberg)

116

Hostel Bruegel

Brussel

117

Hostel De Blauwput

Leuven

118

Huis van Maria

Scherpenheuvel

119

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Brussels Hello Hostel

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Wapenstilstandstraat 1 - 1081 Brussel (Koekelberg) / www.hello-hostel.eu

Brussels Hello Hostel
In Hello Hostel verblijven
is altijd een beetje rond
de wereld reizen.

OPENBAAR VERVOER

Hello Hostel verwelkomt je in een
internationale sfeer. Geniet van een
heerlijk Brussels biertje op ons gezellig
terras terwijl je je citytrip plant. We
proberen je verblijf altijd zo aangenaam
mogelijk te maken, terwijl we voor een
klein prijsje een uitstekende kwaliteit
aanbieden. Hello Hostel verwelkomt elke
bezoeker, zonder rekening te houden
met afkomst, nationaliteit, religie, taal of
geslacht.
In de buurt is er heel wat leuks te
bezoeken: het Belgian Chocolate Village,
Frédéric Blondeel Chocolade Fabriek,
de Basiliek van Koekelberg en het
historisch centrum van Brussel ligt op
wandelafstand.

Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metro richting Simonis/
Boudewijn
- Afstappen aan halte “Simonis/Elisabeth”
- Vanaf de metrohalte nog 1 min. te voet
OF
Trein naar Brussel-Noord
- In Brussel-Noord bus 14
- Afstappen aan halte “Belgica”
- Vanaf bushalte nog 5 min. te voet
OF
- In Brussel-Noord bus 20
- Afstappen aan halte “Simonis”
- Vanaf bushalte nog 1 min. te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Slaapzaal (met 2, 4 of 6 bedden)
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met toilet en douche
op de gang
- Gedeelde keuken met oven, microgolf en
koelkast
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PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Slaapzaal met 2 bedden

1 nacht

€ 21,00

Slaapzaal met 4 bedden

1 nacht

€ 18,00

Slaapzaal met 6 bedden

1 nacht

€ 17,50

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Heilige Geeststraat 2 - 1000 Brussel / www.jeugdherbergen.be

Hostel Bruegel
Hostel Bruegel is de
internationale hotspot van
de moderne backpacker.
De hostel is gelegen in het hartje van
onze hoofdstad, op wandelafstand van
het Centraal Station en de Grote Markt.
De hoogtepunten van Brussel liggen
binnen handbereik. Vooral de levendige
Backpacker Bar is populair. De ideale
plek om je internationaal netwerk uit te
breiden!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (3 tot 4 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Badkamer met toilet en douche
- OPGELET: niet alle kamers voor 4 personen
hebben eigen sanitair op de kamer. Er is dan
gemeenschappelijk sanitair voorzien op de
gang.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 750m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 500,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

EXTRA KOSTEN

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

PER PERSOON

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

117

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Martelarenlaan 11 A - 3010 Leuven / www.jeugdherbergen.be

Hostel De Blauwput
De Blauwput is een
modern hostel, gelegen
op wandelafstand van
het centrum van Leuven
en gemakkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer.
De jeugdherberg biedt ruime slaapkamers
met eigen sanitair aan. Even lekker
ontspannen met een streekbiertje kan in
de gezellige bar en lounge of bij zomers
weer op de patio.
Leuven is een eeuwenoude stad in het
hart van Vlaams-Brabant. Het stadhuis
heeft al vele monden doen openvallen,
het begijnhof is een pareltje van
middeleeuwse gezelligheid en de hele stad
is opgebouwd op een oud middeleeuws
grondplan.

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 500,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk
GRATIS

GRATIS

IN DE BAR

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

WANNEER GELDIG
- Van 12 januari t.e.m. 17 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (4 tot 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met toilet en douche

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Leuven
- Vanaf het station nog 50m te voet
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PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Huis van Maria
Huis van Maria wil vooral
de vele pelgrims die
Scherpenheuvel bezoeken
gastvrij ontvangen.
Voor wie rust, stilte en
bezinning zoekt.
Je kan hier uitblazen, op adem komen
en je vindt er altijd wel iemand om een
gesprek mee aan te knopen. De mooie
kapel nodigt uit tot gebed en bezinning.
Gedurende het hele jaar kan je er
informatie krijgen over bedevaarten en
allerlei activiteiten.

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Isabellaplein 15 A - 3270 Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be/nl/onthaalcentrum

NIEUWE NAAM
WANNEER GELDIG

- Van 21 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met toilet en douche

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diest of Aarschot
- In Diest of Aarschot bus 35 richting respectievelijk Aarschot of Diest
- Afstappen aan halte “Scherpenheuvel Gemeentehuis”
- Van bushalte nog 300m te voet

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
GRATIS

- Volledige bedrag te betalen bij het vertrek
‘s ochtends

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen.

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 20,00

HEEL HET JAAR DOOR
Tweepersoonskamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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OOST-VLAANDEREN

120

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Vakantieverblijven
Provincie Oost-Vlaanderen
NAAM VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

HOTELS
Holiday Inn Express Gent

Gent

122

Monasterium PoortAckere

Gent

123

Novotel Gent Centrum

Gent

124

Ronse

125

Maldegem

126

Hostel De Draecke

Gent

128

Hostel Uppelink

Gent

129

ZORGVERBLIJVEN
Zorghotel Prinsenhof
B&B’S
BenBSjeRie

KaBa Hostel

Gent

130

Treck Hostel Gent

Gent

132

Jeugdherberg ‘t Schipken

Geraardsbergen (Onkerzele)

134

Jeugdherberg Die Loyale

Maldegem

135

OOST-VLAANDEREN

HOSTELS EN JEUGDVERBLIJVEN

VAKANTIEWONINGEN
De Kleppe

Brakel (Everbeek)

136

Vakantiewoning De Oude Notelaer

Oudenaarde (Mater)

138

La Quitapenas

Ronse

140

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

121

Akkerhage 2 - 9000 Gent / www.hiexgent.be

OOST-VLAANDEREN

Holiday Inn Express Gent
Ruime familiekamers nabij
openbaar vervoer en de
Ghelamco Arena.
Holiday Inn Express Gent ligt in de
buurt van de snelweg E17 en biedt ruime
kamers met gratis ontbijt en wifi. Het
hotel bevindt zich op 4 km van het
middeleeuwse centrum van Gent.
Holiday Inn Express Gent is gecertificeerd
met het ecolabel Green Key en biedt
duurzame accommodatie met gratis
ontbijt in Gent. Het heeft eveneens
een gratis laadstation voor elektrische
voertuigen en een Tesla Superchargerstation.
Je kunt heerlijk ontspannen en genieten
van een drankje en gratis wifi in Brasserie
D-LYS. Het restaurant serveert een keur
aan internationale gerechten in een
informele ambiance.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 januari t.e.m. 31 maart
Van 3 april t.e.m. 14 juli
Van 17 t.e.m. 20 juli
Van 24 juli t.e.m. 18 augustus
Van 22 augustus t.e.m. 19 november
Van 24 november t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

122

HET VERBLIJF
Eén- of tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Drie- of vierpersoonskamer
- 2 tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Familiekamer (2 volw. + 2 kind.)
- 2 tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 8 of 19 richting Gent
Arteveldepark
- Afstappen aan halte “Proeftuinstraat”
- Van bushalte nog 200m te voet

GRATIS

TER PLAATSE

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

- Fitness is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 89,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 89,00

Drie- of vierpersoonskamer

1 nacht

€ 99,00

Familiekamer (2 volw. + 2 kind.)

1 nacht

€ 99,00

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Oude Houtlei 56 - 9000 Gent / www.monasterium.be

Monasterium PoortAckere
Een oase van rust,
midden in het drukke
stadscentrum.

WANNEER GELDIG

OOST-VLAANDEREN

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Monasterium PoortAckere is een
historische site.
PoortAckere is een voormalig neogotisch
nonnenklooster, met alle faciliteiten van
een driesterrenhotel.

Kamer (voor 1, 2, 3 of 4 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met bad of douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke,
bus 17 of 18 richting Drongen of bus 39 richting
Blaarmeersen
- Afstappen aan halte “Gent Poel”
- Vanaf bushalte nog 240m te voet

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
GRATIS

- Volledige bedrag ter plaatse te betalen bij
vertrek

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 80,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 91,00

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 101,50

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 112,00

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

123

Hoogpoort 52 - 9000 Gent /
www.novotel.com/nl/hotel-0840-novotel-gent-centrum/index.shtml

OOST-VLAANDEREN

Novotel Gent Centrum
Novotel Gent ligt in het
hartje van het historisch
centrum van Gent. Alles
wat een vakantieganger
nodig heeft, ligt op
wandelafstand.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke,
bus 17 of 18 richting Drongen of bus 39 richting
Blaarmeersen
- Afstappen aan halte “Gent Sint-Jacobs’
- Vanaf bushalte nog 350m te voet

TER PLAATSE

Het Novotel Gent Centrum is een oase
van rust in het historische centrum van
Gent. Dankzij de centrale ligging is dit de
ideale uitvalsbasis wanneer je de culturele
hoogtepunten en winkels van deze stad
wil verkennen. Een drankje op het terras,
een duik in het buitenzwembad of een
stoombad in de sauna, dit zijn slechts
enkele voorbeelden van de activiteiten
die je kunt ondernemen om tijdens jouw
verblijf in dit Novotel geheel tot rust te
komen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
BETALEND BETALEND

- Volledige bedrag ten laatste bij aankomst te
betalen

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Kinderen t.e.m. 16 jaar verblijven gratis op de
kamer van de volwassenen.
- Maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen (-16 jaar)
op dezelfde kamer.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier: € 12,00 per nacht
- Prijs parking: € 30,00 per nacht

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met bad, douche en toilet
Tweepersoonskamer
(+ max. 2 kinderen t.e.m. 16 jaar)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met bad, douche en toilet
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PRIJZEN

PER KAMER

HEEL HET JAAR DOOR
Eén- of tweepersoonskamer
Eén- of tweepersoonskamer

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht
2 nachten

€ 79,00
€ 125,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Kruisstraat 28 - 9600 Ronse / www.prinsenhof-ronse.be

Zorghotel Prinsenhof
Ontdek de stad Ronse in
een hotel met zorg.

OPENBAAR VERVOER

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Deluxe Room (1 persoon)
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Superior Room (2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Apart Room (2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Klein keukentje met elektrisch kookvuur en
koelkast

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse te betalen bij
check-in

Trein naar Ronse
- Vanaf het station nog 15 min. te voet
OF
- In Ronse bus 73 richting Hogerlucht
- Afstappen aan halte “Ronse Kruisstraat”
- Vanaf bushalte nog 350m te voet

OOST-VLAANDEREN

Zorghotel Prinsenhof is een
nieuwbouwproject in het hart van de
Vlaamse Ardennen. Het hotel bevindt
zich op wandelafstand van het bruisend
stadcentrum van Ronse en is de ideale
startplaats voor een stevige wandeling of
fietstocht.
Naast herstelverblijf met de juiste zorg
op maat, biedt het Prinsenhof stijlvolle
studio’s met hotelservice voor kort of
langdurig verblijf.

NIEUW

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Kinderbed- en stoel zijn niet aanwezig, maar
mogen indien gewenst zelf meegebracht worden.
- Graag op voorhand doorgeven welke hulpmiddelen er eventueel nodig zijn.
- Graag inchecken voor 21 u.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi’s.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND

EXTRA KOSTEN
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 12,00 per dag per persoon

PER PERSOON

DUUR

LOGIES

Deluxe Room

1 nacht

€ 45,50

Superior Room

1 nacht

€ 52,50

Apart Room

1 nacht

€ 59,50

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Hoornstraat 2 D - 9992 Maldegem / www.benbsjerie.com

OOST-VLAANDEREN

BenBSjeRie
Hou je van rust en
ontspanning in een groene
omgeving? Dan is deze
B&B jouw gedroomde
bestemming!
In de comfortabele accommodatie
vormen duurzaamheid en ecologische
keuzes de verbindende factor.
Maatschappelijk verantwoordelijk
ondernemen, gastvrijheid en diversiteit
worden in de bedrijfsvoering doorgevoerd.
Gasten worden uitgenodigd mee te
werken op het gebied van afvalscheiding
en beperking van wasgoed. De B&B is
drempelloos toegankelijk voor iedereen
en beschikt over twee volledig ingerichte
invalidekamers en een lift. De MVOverklaring ligt ter inzage bij de B&B. De
uitbaters ontvangen je en zorgen voor het
ontbijt.
Landelijk gelegen op de grens van
Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen in
Meetjesland. Natuur en cultuur aan je
voeten. Brugge op 15 km, Knokke op
12 km, Sluis in Nederland op 6 km,
Maldegem op 8 km. Nabij krekengebied.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Berkenbosch (max. 2 pers.)
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Bamboe (max. 2 pers.)
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Rust (max. 3 pers.)
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
New York (max. 3 pers.)
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 62 richting Middelburg
- Afstappen aan halte “Middelburg Dorp”
- Vanaf de bushalte nog 140m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
Huur kinderbed: € 10,00 per nacht per stuk
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GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

BETALEND

GRATIS

PER VERBLIJFSTYPE

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

1 nacht

€ 73,50

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

1 nacht

€ 91,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

1 nacht

€ 98,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

2 nachten

€ 147,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

2 nachten

€ 182,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

2 nachten

€ 196,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

3 nachten

€ 178,50

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

3 nachten

€ 231,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

3 nachten

€ 252,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

4 nachten

€ 238,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

4 nachten

€ 308,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

4 nachten

€ 336,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

5 nachten

€ 297,50

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

5 nachten

€ 385,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

5 nachten

€ 420,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

6 nachten

€ 357,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

6 nachten

€ 462,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

6 nachten

€ 504,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

7 nachten

€ 416,50

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

7 nachten

€ 539,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

7 nachten

€ 588,00

1 nacht

€ 84,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

1 nacht

€ 101,50

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

1 nacht

€ 108,50

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

2 nachten

€ 168,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

2 nachten

€ 203,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

2 nachten

€ 217,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

3 nachten

€ 210,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

3 nachten

€ 262,50

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

3 nachten

€ 283,50

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

4 nachten

€ 280,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

4 nachten

€ 350,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

4 nachten

€ 378,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

5 nachten

€ 350,00
€ 437,50

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

5 nachten

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

5 nachten

€ 472,50

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

6 nachten

€ 420,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

6 nachten

€ 525,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

6 nachten

€ 567,00
€ 490,00

Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

7 nachten

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

7 nachten

€ 612,50

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

7 nachten

€ 661,50

OOST-VLAANDEREN

HOOGSEIZOEN
Berkenbosch , Bamboe , Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 april t.e.m. 13 november
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart & van 14 november t.e.m. 31 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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St-Widostraat 11 - 9000 Gent / www.jeugdherbergen.be

OOST-VLAANDEREN

Hostel De Draecke
Budgetvriendelijke,
comfortabele jeugdherberg
midden in het historisch
stadscentrum, vlakbij het
Gravensteen en de Graslei.
Alle bezienswaardigheden van deze
oude Vlaamse kunststad liggen op
loopafstand van de jeugdherberg. Gekend
om zijn warm en gastvrij onthaal, in
internationale sfeer.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 25 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden of 1 stapelbed
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer (voor 3, 4, 5 of 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Korenmarkt
- Afstappen aan halte “Gravensteen”
- Van tramhalte nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.

EXTRA KOSTEN

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

PER PERSOON

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR
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GRATIS

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Sint-Michielsplein 21 - 9000 Gent / www.hosteluppelink.com

Hostel Uppelink

Dit stijlvol gerestaureerde hostel is
gevestigd in een van de oudste gebouwen
van Gent. De ligging aan de rand van de
oude middeleeuwse haven maakt Hostel
Uppelink tot een ideale uitvalsbasis voor
een unieke belevenis in de Arteveldestad!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
- Afstappen aan halte “Korenmarkt”
- Van tramhalte nog 200m te voet
OF
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke
- Afstappen aan halte “Korenmarkt”
- Van bushalte nog 200m te voet

OOST-VLAANDEREN

Wil je de onbetaalbare
troeven van Gent
ontdekken vanuit een
betaalbaar logies pal in het
historisch stadscentrum?
Dan ben je bij Hostel
Uppelink aan het goede
adres!

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
-

Met als toemaatje: een grandioos uitzicht
op de Gentse torenrij!

Lakens zijn gratis aanwezig.
Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
Enkel reserveringen op kamerniveau.
De gemeenschappelijke ruimten zijn heel de dag
open: van 7.30 u. tot 23 u.
- LET OP: de opgegeven prijzen zijn maximumprijzen.
De exacte prijs zal bekend gemaakt worden op
het moment dat je boeking verwerkt wordt.

WANNEER GELDIG

EXTRA KOSTEN

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 3,00 per stuk

- Van 1 t.e.m. 8 januari
- Van 29 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

PRIJZEN

HET VERBLIJF
Privékamer (voor 3, 4, 6, 8, 10 of 14 personen)
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast

PER KAMER

HEEL HET JAAR DOOR
Privékamer voor 3 personen
Privékamer voor 4 personen
Privékamer voor 6 personen
Privékamer voor 8 personen
Privékamer voor 10 personen
Privékamer voor 14 personen

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

€ 60,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 160,00
€ 180,00
€ 245,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Filips van Arteveldestraat 35 - 9000 Gent / kabahostel.be/nl

OOST-VLAANDEREN

KaBa Hostel
Hostel voor personen die
rust zoeken: alleenreizigers,
gezinnen of kleine groepen
zijn welkom.
KaBa Hostel biedt exact wat de
budgetreiziger zoekt. Gezelligheid in de
groene tuin en de kunstzinnige lounge,
aangenaam comfort in de gedeelde en
privékamers, een uitgeruste keuken en een
internettoog. Gelegen in het historisch
centrum, maar net buiten de drukste
straten van de stad. En toffe mensen aan
de balie die altijd klaar staan voor hun
klanten, met raad en daad. Ideaal verblijf
voor wie houdt van rust.

WANNEER GELDIG
- Van 2 januari t.e.m. 25 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer double of twin (privé)
- 1 tweepersoonsbed (double) of 2 éénpersoonsbedden (twin)
- Eigen badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer (privé met gedeelde
badkamer)
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
Driepersoonskamer (gedeeld)
- 1 éénpersoonsbed en 1 stapelbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
Vierpersoonskamer (gedeeld)
- 2 stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
Zespersoonskamer (gedeeld)
- 3 stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
Zespersoonskamer (privé)
- 3 stapelbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Gedeelde keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

Trein naar Gent-Dampoort
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
OF
- In Gent Dampoort bus 70 of 76
- Afstappen aan halte “Lousbergsbrug”
- Van bushalte nog 250m te voet
OF
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 70, 72, 73, 74, 76, 77 of 78
- Afstappen aan halte “Gent Zuid”
- Vanaf bushalte nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst betalen, cash of
met bankkaart/kredietkaart

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HEEL HET JAAR DOOR IN EEN GEDEELDE KAMER
Driepersoonskamer

1 nacht

€ 17,55

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 16,90

Zespersoonskamer

1 nacht

€ 15,60

DUUR

KAMER & ONTBIJT

PRIJZEN

PER KAMER

HEEL HET JAAR DOOR IN EEN PRIVÉKAMER
Tweepersoonskamer (gedeelde badkamer)

1 nacht

€ 39,00

Tweepersoonskamer double of twin

1 nacht

€ 48,10

Zespersoonskamer

1 nacht

€ 115,05

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 2,00 per stuk

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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OOST-VLAANDEREN

OPENBAAR VERVOER

Groendreef 51 - 9000 Gent / www.treckhostel.be

OOST-VLAANDEREN

Treck Hostel Gent
Welkom bij Treck Hostel,
onze indoorcamping waar
je heel het jaar door warm
en droog kan kamperen!
Heerlijk relaxen in een zen-sfeer?
Nostalgisch wegdromen in een retrothema? Ravotten in de jungle? Luieren in
een hangmat op Hawaii? Het kan allemaal
in onze jeugdherberg!
Kom overnachten in één van de tien
themacaravans in Treck Hostel, de
allereerste indoorcamping van België!

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Mini caravan (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Retro, Hawaii & Birdsnest caravan
(max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
UP caravan (max. 3 personen)
- 1 éénpersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
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Betty en Strand caravan (max. 4 personen)
- 2 tweepersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Zen en Biky caravan (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Jungle tent (max. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Kleine slaapzaal (max. 5 pers.)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Grote slaapzaal (max. 12 pers.)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Gedeelde keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke
Post
- Afstappen aan halte “Gent Bevrijdingslaan”
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 300,00 (voor groepen vanaf
6 personen)
- Voorschot: 50% (voor groepen vanaf 6 personen)
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Minimum verblijf van 2 nachten.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

2 nachten

€ 30,80

2 nachten

€ 36,40

2 nachten

€ 32,20

2 nachten

€ 39,20

LAAGSEIZOEN WEEKDAGEN
Grote slaapzaal & Kleine slaapzaal (1 bed)
LAAGSEIZOEN WEEKEND
Grote slaapzaal & Kleine slaapzaal (1 bed)
HOOGSEIZOEN WEEKDAGEN
Grote slaapzaal & Kleine slaapzaal (1 bed)
Grote slaapzaal & Kleine slaapzaal (1 bed)

PER VERBLIJFSTYPE

DUUR

KAMER & ONTBIJT

LAAGSEIZOEN WEEKDAGEN
Mini caravan

2 nachten

€ 78,40

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan

2 nachten

€ 92,40

UP caravan

2 nachten

€ 105,00

Betty en Strand caravan

2 nachten

€ 105,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

€ 140,00

Jungle tent

2 nachten

€ 156,80

Kleine slaapzaal

2 nachten

€ 154,00

Grote slaapzaal
LAAGSEIZOEN WEEKEND
Mini caravan

2 nachten

€ 369,60

2 nachten

€ 98,00

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan

2 nachten

€ 109,20

UP caravan

2 nachten

€ 126,00

Betty en Strand caravan

2 nachten

€ 126,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

€ 168,00

Jungle tent

2 nachten

€ 186,20

Kleine slaapzaal

2 nachten

€ 182,00

Grote slaapzaal
HOOGSEIZOEN WEEKDAGEN
Mini caravan

2 nachten

€ 436,80

2 nachten

€ 92,40

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan

2 nachten

€ 98,00

UP caravan

2 nachten

€ 126,00

Betty en Strand caravan

2 nachten

€ 126,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

€ 162,40

Jungle tent

2 nachten

€ 186,20

Kleine slaapzaal

2 nachten

€ 161,00

Grote slaapzaal
HOOGSEIZOEN WEEKEND
Mini caravan

2 nachten

€ 386,40

2 nachten

€ 106,40

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan

2 nachten

€ 112,00

UP caravan

2 nachten

€ 138,60

Betty en Strand caravan

2 nachten

€ 168,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

€ 196,00

Jungle tent

2 nachten

€ 212,80

Kleine slaapzaal

2 nachten

€ 196,00

Grote slaapzaal

2 nachten

€ 470,40

PRIJZEN

OOST-VLAANDEREN

HOOGSEIZOEN WEEKEND

SEIZOENEN
Hoogseizoen week: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag tijdens schoolvakanties en in september
Laagseizoen week: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag buiten schoolvakanties en buiten september
Hoogseizoen weekend: op vrijdag en zaterdag tijdens schoolvakanties en in juni en september
Laagseizoen weekend: op vrijdag en zaterdag buiten schoolvakanties en buiten juni en september

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Kampstraat 59 - 9500 Geraardsbergen (Onkerzele) / www.degavers.be

OOST-VLAANDEREN

Jeugdherberg ‘t Schipken
‘t Schipken is een tot
jeugdherberg omgebouwde
hoeve, smaakvol ingericht
en uitgerust met heel wat
comfort.
Aan de oever van de Dender, in een
rustige hoek van het provinciaal domein
“De Gavers” staan een 100-tal bedden in
een verbouwde 17de-eeuwse hoeve op jou
te wachten. De oorspronkelijke charme
en gezelligheid in het gebouw bleven
bewaard.

WANNEER GELDIG

Familiekamer met eigen of gedeelde
badkamer (8 personen)
- 2 éénpersoonsbedden en 3 stapelbedden
- Eigen of gedeelde badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast
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EXTRA INFO
- Je dient zelf een slaapzak mee te brengen.
- Hoeslaken en kussensloop zijn aanwezig, lakens
en handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Kinderbed en kinderstoel op aanvraag.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi’s.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Bij gebruik van de keuken wordt er € 1,50 per
persoon aangerekend.

HET VERBLIJF

Trein naar Schendelbeke
- Vanaf het station nog 1,5 km te voet
OF
- In Schendelbeke bus 87 richting AalstGeraardsbergen
- Afstappen aan halte “Onkerzele Kampstraat”
- Van bushalte nog 200m te voet

- Volledige bedrag op voorhand betalen.
- Enkel last-minute boeking bij aankomst cash
betalen.

EXTRA KOSTEN

- Van 21 maart t.e.m. 9 oktober
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER

WANNEER EN HOE BETALEN

PRIJZEN PER

PERSOON DUUR

ZELFKOOK

KAMER & ONTBIJT

FAMILIEKAMER MET EIGEN BADKAMER - HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar
1 nacht
gratis
Van 3 t.e.m. 11 jaar
1 nacht
€ 11,20
Vanaf 12 jaar
1 nacht
€ 15,05

gratis
€ 14,49
€ 19,18

FAMILIEKAMER MET GEDEELDE BADKAMER - HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar
1 nacht
gratis
gratis
Van 3 t.e.m. 11 jaar
1 nacht
€ 9,80
€ 13,09
Vanaf 12 jaar
1 nacht
€ 12,95
€ 17,08

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Gentsesteenweg 124 - 9990 Maldegem / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Die Loyale
Voor wandelaars en
fietsers zijn er tal van
mogelijkheden om van
uit de jeugdherberg de
mooiste hoekjes van de
streek te verkennen.

OPENBAAR VERVOER

WANNEER EN HOE BETALEN

Deze kindvriendelijke jeugdherberg heeft
een grote tuin met houten speeltuigen.
Naast een aantal bezienswaardigheden
beschikt het centrum van Maldegem
ook over een overdekt zwembad en een
wandelpark.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

OOST-VLAANDEREN

Trein naar Brugge
- In Brugge bus 58 richting Gent
- Afstappen aan halte “Maldegem Ommeloper”
- Vanaf de bushalte nog 50m te voet
- Waarborg: € 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

Meerbedkamer (3 tot 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Everbeekplaats 4 - 9660 Brakel (Everbeek) / www.dekleppe.be

OOST-VLAANDEREN

De Kleppe
Op zoek naar een
toegankelijk verblijf, aan
een gunstig tarief, in
de natuur en dicht bij
de dieren? Met je gezin,
je familie of in groep?
Welkom op De Kleppe!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

De Kleppe is er voor mensen voor wie
vakantie doorgaans niet zo evident is:
personen met een beperking, autisme,
mensen in armoede, personen met een
bijzondere hulpvraag. We hebben de
nodige zorghulpmiddelen en bieden
aangepaste activiteiten. We kregen ook
al in 2018 als eerste vakantiecentrum in
Vlaanderen het Autismevriendelijk label
van Autisme Centraal.
Op De Kleppe organiseren we
belevingsactiviteiten met boerderijdieren.
Dagelijks zien we mensen openbloeien bij
onze dieren.
De Kleppe ligt in het hart van de Vlaamse
Ardennen, een schitterende omgeving
voor wandelaars, fietsers en joggers. Of
gewoon om tot rust te komen.

136

Mini-Kleppe 1 (max. 6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden en 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Mini-Kleppe 2 (max. 8 personen)
- 4 éénpersoonsbedden, 1 slaapbank en 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Kleine Kleppe (max. 15 personen)
- 15 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Grote Kleppe (max. 28 personen)
- 28 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geraardsbergen
- In Geraardsbergen bus 78 richting Brakel
- Afstappen aan halte “Everbeek Plaats Beneden”
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

OP AANVRAAG

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PER WONING

- Waarborg:
* De Mini-Kleppe 1 of 2: € 100,00
* De Kleine Kleppe: € 200,00
* De Grote Kleppe: € 200,00
- Voorschot: 40%
(binnen de 14 dagen na reservatie te betalen op
rek.nr. BE12 0682 5002 4092 – BIC: GKCCBEBB).
- Het resterende bedrag en de waarborg 1 week
voor aankomst te betalen.
- Je krijgt de waarborg ten laatste 3 weken na je
verblijf terug. Eventuele schadekosten worden
hiervan afgetrokken.

Grote Kleppe
Mini-Kleppe 1

Lang weekend (vr-ma)

€ 213,00

Mini-Kleppe 2

Lang weekend (vr-ma)

€ 318,00

EXTRA INFO

Kleine Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

€ 690,00

Grote Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

€ 1269,00

Lang weekend (vr-ma)

€ 222,00

-

Lakens zijn verplicht te huur.
Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
Heel het domein is rolstoeltoegankelijk.
Assistentiehonden zijn toegelaten. Andere
huisdieren op aanvraag en mits voorafgaand
akkoord.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi’s.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (verplicht): € 8,00 per pakket
- Eindschoonmaak (optioneel):
* De Mini-Kleppe 1: € 80,00
* De Mini-Kleppe 2: € 95,00
* De Kleine Kleppe: € 250,00
* De Grote Kleppe: € 375,00

DUUR

ZELFKOOK

Mini-Kleppe 1

Lang weekend (vr-ma)

€ 177,00

Mini-Kleppe 2

Lang weekend (vr-ma)

€ 264,00

Kleine Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

€ 573,00

Lang weekend (vr-ma)

€ 1059,00

PRIJZEN

OOST-VLAANDEREN

WANNEER EN HOE BETALEN
LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

ZOMERSEIZOEN
Mini-Kleppe 1
Mini-Kleppe 2

Lang weekend (vr-ma)

€ 333,00

Kleine Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

€ 720,00

Grote Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

€ 1332,00

SEIZOENEN
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 31 maart, van 18 oktober t.e.m. 22 december
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 4 t.e.m. 14 april, van 18 april t.e.m. 2 juni, van 6 t.e.m. 30 juni,
van 1 september t.e.m. 17 oktober, van 23 t.e.m. 31 december
Zomerseizoen: van 1 t.e.m. 3 april, van 15 t.e.m. 17 april, van 3 t.e.m. 5 juni, van 1 juli t.e.m. 31 augustus

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Tissenhove 3 - 9700 Oudenaarde (Mater) / www.deoudenotelaer.be

OOST-VLAANDEREN

Vakantiewoning De Oude Notelaer
Charmant huisje in de
Vlaamse Ardennen.

OPENBAAR VERVOER

De Oude Notelaer is een volledig
ingerichte en rookvrije vakantiewoning,
verbonden met de woning van de
gastheer en gastvrouw. Het huisje biedt
slaapgelegenheid aan maximum 5
personen. Het heeft een mooie en grote
gemeenschappelijke tuin, overdekt terras,
parking, fietsstalling en weides met
schapen en kippen.
Kinderen kunnen in de tuin van alles
ontdekken: een klimhuisje met glijbaan,
zandbak, schommel, buitenspeelgoed.... en
op aanvraag de dieren voederen.
Welopgevoede honden zijn welkom mits
ze de rust van onze dieren niet verstoren.
De rustige omgeving biedt tal van
mogelijkheden, musea o.a. centrum
Ronde Van Vlaanderen.

WANNEER GELDIG
- Van 11 maart t.e.m. 25 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. 5 personen)
- Eén- en tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

138

Trein naar Oudenaarde
- In Oudenaarde bus 42 richting Mater/Horebeke
- Afstappen aan halte “Mater Kerk”
- Van bushalte nog 1,5 km te voet
OF
- In Oudenaarde belbus 445 (op voorhand reserveren) richting Horebeke
- Afstappen aan halte “Mater Tissenhove”
- Van bushalte nog 100m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 150,00
- Voorschot: 50%
- Reservatie ligt vast na betaling van het
voorschot.
- Resterend bedrag en waarborg 14 dagen op
voorhand betalen.

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi’s.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier: € 5,00 per nacht

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ZELFKOOK

Kort weekend (vr-zo)

€ 138,00

Met gebruik 1 slaapkamer

Midweek (ma-vr)

€ 207,00

Met gebruik 1 slaapkamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 314,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Kort weekend (vr-zo)

€ 174,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vr)

€ 253,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 375,00

OOST-VLAANDEREN

PER WONING

DUUR

PRIJZEN

VAKANTIEWONING BEZET DOOR 2 PERSONEN
Met gebruik 1 slaapkamer

VAKANTIEWONING BEZET DOOR 3 PERSONEN
Met gebruik 1 slaapkamer

Kort weekend (vr-zo)

€ 151,00

Met gebruik 1 slaapkamer

Midweek (ma-vr)

€ 227,00

Met gebruik 1 slaapkamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 326,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Kort weekend (vr-zo)

€ 186,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vr)

€ 265,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 386,00

Kort weekend (vr-zo)

€ 197,00

VAKANTIEWONING BEZET DOOR 4 PERSONEN
Met gebruik 2 slaapkamers
Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vr)

€ 276,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 397,00

Kort weekend (vr-zo)

€ 208,00

VAKANTIEWONING BEZET DOOR 5 PERSONEN
Met gebruik 2 slaapkamers
Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vr)

€ 287,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 408,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Noordstraat 2 - 9600 Ronse / www.laquitapenas.be

OOST-VLAANDEREN

La Quitapenas
La Quitapenas: ‘Zij die de
zorgen wegneemt’. Volgens
een Mayaanse legende
kun je je zorgen voor
het slapengaan aan een
popje ‘Muñeca quitapenas’
toevertrouwen.
Dit romantisch vakantiehuis voor
6 personen is gelegen op de rustige
groene heuvels van de Vlaamse Ardennen,
met prachtig uitzicht op de stad Ronse
en de heuvels van Wallonië (‘Le Pays des
Collines’). De inrichting met originele
voorwerpen, de scheve muren en het
uitzicht geven het huis een unieke charme.
Het laat je een reis door de tijd maken,
ver van al je zorgen.
Ideale uitvalsbasis voor prachtige
wandelingen en pittige fietstochten
(Ronde van Vlaanderen). Op 40 min
van Pairi Daiza. Kinderen noemen het
huis ‘het kabouterhuisje’.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
De waarborg wordt op het einde van het verblijf
terugbetaald na aftrek van elektriciteitskosten
en na eindcontrole.
- Voorschot: 50%
De reservatie is pas geldig na ontvangst van het
voorschot.
- Het resterende bedrag en de waarborg moeten
ten laatste 3 weken voor aankomst betaald
worden.

GRATIS

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- De vloer is oneffen op de bovenverdieping: niet
geschikt voor personen die minder mobiel zijn.
- Er zijn tuinmeubelen en een BBQ aanwezig.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi’s.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

PRIJZEN

Vakantiewoning (max. 6 ppersonen)
- 3 tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ronse
- In Ronse bus 74
- Afstappen aan halte “Ronse Kapellestraat”
- Vanaf de bushalte nog 1 km te voet

PER WONING

HEEL HET JAAR DOOR
Kort weekend (vr-zo)
Midweek (ma-vr)

GRATIS

GRATIS

DUUR

ZELFKOOK

2 nachten
4 nachten

€ 176,00
€ 176,00
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Vakantieverblijven
Provincie West-Vlaanderen
NAAM VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

VAKANTIECENTRA
Corsendonk Duinse Polders - Kamers

Blankenberge

146

Corsendonk Duinse Polders - Studio’s

Blankenberge

148

Vakantiedomein Floreal Blankenberge Hotelkamers

Blankenberge

150

Vakantiedomein Floreal Blankenberge Appartementen en Studio’s

Blankenberge

152

Vakantiecentrum Domein Westhoek Kamers

Koksijde (Oostduinkerke)

156

Vakantiecentrum Domein Westhoek Appartementen

Koksijde (Oostduinkerke)

158

Vakantiedomein Hoge Duin

Koksijde (Oostduinkerke)

160

Vakantiedomein Ter Helme

Koksijde (Oostduinkerke)

162

Vakantiedomein Ter Helme Zandboot Gezinnen

Koksijde (Oostduinkerke)

164

Vakantiecentrum Reigersnest

Koksijde (Sint-Idesbald)

166

Vakantiecentrum De Lombarde

Middelkerke (Lombardsijde)

168

Vakantiecentrum Floreal Holidays Nieuwpoort

Nieuwpoort

170

Vayamundo Oostende Hotel

Oostende

174

Vayamundo Oostende Appartement

Oostende

176

Bezinningscentrum Priorij Bethanië

Zedelgem (Loppem)

178

Avenue Boutique Hotel

Blankenberge

180

Hotel Mercure Blankenberge Station

Blankenberge

181

Hotel O’mer Appartementen

Blankenberge

182

Hotel Paradisio

Blankenberge

184

Ibis Budget Blankenberge

Blankenberge

185

Liberty - Kamers

Blankenberge

186

Liberty - Studio’s

Blankenberge

188

Malecot Boutique Hotel

Blankenberge

190

Eco Hotel Fevery

Brugge

192

Hotel Portinari

Brugge

194

Martin’s Brugge

Brugge

196

Sint-Andriesabdij Zevenkerken “Oase van stilte”

Brugge (Sint-Andries)

197

C-Hotel Continental

De Panne

198

Hotel Europe

De Panne

199

Hotel Parkhotel

De Panne

200

Hotel Belvedere

Heuvelland (Westouter)

202

Hotel Middelpunt

Middelkerke

204

Hotel Le Parisien

Oostende

206

Hotel & Wellness Royal Astrid

Oostende

208

Upstairs Hotel

Oostende

210

Ibis Styles Zeebrugge

Zeebrugge

212
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Vakantieverblijven
Provincie West-Vlaanderen
NAAM VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

ZORGVERBLIJVEN
Zorgverblijf Ter Duinen

Nieuwpoort

214

Zorghotel Koninklijke Villa

Oostende

215

Zorghotel Domein Polderwind

Zuienkerke

216

B&B Altijd Genieten

Damme (Moerkerke)

218

B&B De Zoete Kers

Wakken

220

Center Parcs Park De Haan Cottages

De Haan

222

Sunparks Oostduinkerke aan Zee Huisjes

Koksijde (Oostduinkerke)

224

Holidaypark Klein Strand

Jabbeke

226

Kompas Camping Westende

Middelkerke (Westende)

228

Kompas Camping Nieuwpoort

Nieuwpoort

230

B&B’S

VAKANTIEPARKEN

CAMPINGS

HOSTELS EN JEUGDVERBLIJVEN
Snuffel Hostel

Brugge

232

Jeugdherberg Europa

Brugge (Assebroek)

234

Tempelhof

Ieper

235

Jeugdherberg De Peerdevisser

Koksijde (Oostduinkerke)

236

Hostel Focus

Kortrijk

237

Jeugdherberg Groeninghe

Kortrijk

238

Vakantieverblijf De Zeekameel

Middelkerke (Westende)

239

De Barkentijn

Nieuwpoort

240

Jeugdherberg De Ploate

Oostende

241

Blankenberge

242

Holiday Suites Blankenberge
Vakantiewoningen Park Merlo

Bredene

244

Vakantiehuis Lappersfort

Diksmuide-Leke

246

Holiday Suites Jabbeke

Jabbeke

248

Holiday Suites Nieuwpoort

Nieuwpoort

250

De Landweg

Tielt

252

Holiday Suites Westende

Westende

254

Holiday Suites Zeebrugge

Zeebrugge

256
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A. Ruzettelaan 195 - 8370 Blankenberge / www.corsendonkhotels.com

Corsendonk Duinse Polders
Kamers

WEST-VLAANDEREN

Corsendonk Duinse
Polders, gelegen in de
populaire en levendige
badstad Blankenberge,
is het uitgelezen
vakantiecentrum voor
strandliefhebbers.

WANNEER GELDIG

Het domein is slechts tientallen meters
verwijderd van het strand. De duinen
vormen de perfecte omgeving voor lange
strandwandelingen om even uit te waaien.
Maar ook op het domein zelf zijn er vele
recreatiemogelijkheden: het speelplein
en de minigolf-, tennis-, volleybal- en
basketbalterreinen zorgen ervoor dat
jij en jouw kinderen zich geen minuut
moeten vervelen.
De kamers zijn comfortabel uitgerust
en uitermate geschikt voor families.
De persoonlijke sfeer en ruime keuze
uit animatie voor groot en klein
maakt Duinse Polders tot de perfecte
verblijfplaats voor een vakantie aan de
Belgische kust.

146

-

Van 1 t.e.m. 23 januari
Van 25 januari t.e.m. 8 februari
Van 11 t.e.m. 15 februari
Van 20 t.e.m. 26 februari
Van 3 maart t.e.m. 14 april
Op 17, 18, 21 en 24 april
Van 29 april t.e.m. 11 mei
Van 13 t.e.m. 16 mei
Van 20 t.e.m. 22 mei
Van 25 t.e.m. 29 mei
Van 10 t.e.m. 12 juni
Van 17 t.e.m. 19 juni
Van 24 juni t.e.m. 2 juli
Op 9 en 16 juli & op 6 en 13 augustus
Van 20 augustus t.e.m. 8 september
Van 11 t.e.m. 15 september
Van 23 t.e.m. 28 september
Van 30 september t.e.m. 20 oktober
Van 23 oktober t.e.m. 5 november
Van 11 november t.e.m. 23 december
Van 27 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (max. 6 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met toilet en douche

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte “Duinse Polders”
- Van tramhalte nog 300m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig (van 11 juli t.e.m.
21 augustus)
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst betalen

PRIJZEN

PER PERSOON

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Er zijn kamers geschikt voor mensen met een
fysieke beperking.
- Honden zijn enkel toegelaten in de kamers, niet
in de cafetaria of het restaurant (behalve op het
buitenterras).

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
(vanaf 15 jaar)
- Eénpersoonstoeslag: € 15,00 per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 6,00 per persoon
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht per dier

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

VOL PENSION

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Van 2 t.e.m. 5 jaar

1 nacht

€ 21,35

€ 31,85

€ 38,50

Van 6 t.e.m. 14 jaar

1 nacht

€ 24,50

€ 37,45

€ 46,55

Vanaf 15 jaar

1 nacht

€ 40,25

€ 59,50

€ 72,45

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 1 jaar
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A. Ruzettelaan 195 - 8370 Blankenberge / www.corsendonkhotels.com

Corsendonk Duinse Polders
Studio’s

WEST-VLAANDEREN

De persoonlijke sfeer en
ruime keuze uit animatie
voor groot en klein maakt
Duinse Polders tot de
perfecte verblijfplaats
voor een vakantie aan de
Belgische kust.
Corsendonk Duinse Polders, gelegen
in de populaire en levendige badstad
Blankenberge, is het uitgelezen
vakantiecentrum voor strandliefhebbers.
Het domein is slechts tientallen meters
verwijderd van het strand. De duinen
vormen de perfecte omgeving voor lange
strandwandelingen om even uit te waaien.
Maar ook op het domein zelf zijn er vele
recreatiemogelijkheden: het speelplein
en de minigolf-, tennis-, volleybal- en
basketbalterreinen zorgen ervoor dat
jij en jouw kinderen zich geen minuut
moeten vervelen. De kamers zijn
comfortabel uitgerust en uitermate
geschikt voor families.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 13 januari
Van 15 januari t.e.m. 8 februari
Van 11 t.e.m. 15 februari
Van 18 februari t.e.m. 26 april
Van 30 april t.e.m. 16 mei
Van 20 t.e.m. 29 mei
Van 1 t.e.m. 30 juni
Van 8 t.e.m. 14 juli
Van 16 augustus t.e.m. 8 september
Op 11 september
Van 16 september t.e.m. 5 november
Van 8 november t.e.m. 22 december
Van 27 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio (max. 3 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf, koelkast
Studio duplex (max. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte “Duinse Polders”
- Van tramhalte nog 300m te voet
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GRATIS

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig (bepaalde periodes)
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

PRIJZEN

PER STUDIO

DUUR

ZELFKOOK

€ 214,20

HEEL HET JAAR DOOR

- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst betalen

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 285,60

EXTRA INFO

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 499,80

DUUR

ZELFKOOK

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 269,85

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 359,80

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 629,65

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- De studio’s zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
- Er wordt niet dagelijks gepoetst tijdens het
verblijf, maar eindschoonmaak is inbegrepen.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht (vanaf 15 jaar)

PRIJZEN

PER STUDIO DUPLEX

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

WANNEER EN HOE BETALEN
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Koning Albertlaan 59 - 8370 Blankenberge / www.florealgroup.be

Vakantiedomein Floreal Blankenberge
Hotelkamers NIEUW

WEST-VLAANDEREN

Floreal Blankenberge, dat
is vakantie met alles erop
en eraan!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte “Sealife/Floreal”
- Van tramhalte nog 200m te voet

Verblijven in Blankenberge, op
wandelafstand van het strand, in een
ruime hotelkamer, op basis van kamer
en ontbijt of halfpension (met het
avondmaal).

- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

Alles ter plaatse: restaurant, bar
en tearoom, eigen animatiedienst,
sportfaciliteiten en ruime, gratis parking.

- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag 1 maand op voorhand te
betalen

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Single hotelkamer (1 persoon)
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Dubbele hotelkamer (2 à 3 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
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TER PLAATSE

WANNEER EN HOE BETALEN
GRATIS

BETALEND

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Tickets voor Farys Noordzeebad,... zijn aan
(soms voordelige) tarieven te verkrijgen
aan de receptie.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht (vanaf 3 jaar)
- Warme maaltijd (optioneel bij te boeken):
t.e.m. 2 jaar: gratis
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 11,00 per maaltijd per dag
vanaf 12 jaar: € 20,50 per maaltijd per dag
- Huur/gebruik safe: € 1,25 per nacht
- Huur kinderbedje: € 5,00 per nacht

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis
€ 17,75
€ 41,25
€ 56,25

gratis
€ 28,75
€ 61,75
€ 76,75

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis
€ 17,75
€ 43,20
€ 58,20

gratis
€ 28,75
€ 63,70
€ 78,70

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis
€ 17,75
€ 45,20
€ 60,20

gratis
€ 28,75
€ 65,70
€ 80,70

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis
€ 17,75
€ 49,10
€ 64,10

gratis
€ 28,75
€ 69,60
€ 84,60

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis
€ 17,75
€ 44,50
€ 59,50

gratis
€ 28,75
€ 65,00
€ 80,00

LAAGSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)
Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (single hotelkamer)
TUSSENSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)
Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (single hotelkamer)

Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (single hotelkamer)

WEST-VLAANDEREN

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)
Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (single hotelkamer)
KERSTVAKANTIE
T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)
Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (dubbele hotelkamer)
Vanaf 12 jaar (single hotelkamer)

SEIZOENEN
Laagseizoen: van 3 januari t.e.m. 31 maart, van 30 september t.e.m. 23 oktober, van 7 november t.e.m. 22 december
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 29 augustus t.e.m. 29 september, van 24 oktober t.e.m. 6 november
Voordeelseizoen zomervakantie: van 1 t.e.m. 14 juli, van 19 t.e.m. 28 augustus
Hoogseizoen zomervakantie: van 15 juli t.e.m. 18 augustus
Kerstvakantie: van 23 t.e.m. 31 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Koning Albertlaan 59 - 8370 Blankenberge / www.florealgroup.be

Vakantiedomein Floreal Blankenberge
Appartementen en Studio’s
Ideaal verblijf in
Blankenberge, in een
studio, appartement
met 1 of 2 kamers, op
wandelafstand van de zee.
Floreal Blankenberge, dat is vakantie met
alles erop en eraan!

WEST-VLAANDEREN

Alles ter plaatse: restaurant, bar
en tearoom, eigen animatiedienst,
sportfaciliteiten en ruime, gratis parking.
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WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio (max. 3 personen)
- 2 éénpersoonsbedden en een zetelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Appartement met 1 kamer
(max. 5 personen)
- 4 éénpersoonsbedden en een zetelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Appartement met 2 kamers
(max. 7 personen)
- 6 éénpersoonsbedden en een zetelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte “Sealife/Floreal”
- Vanaf de tramhalte nog 200m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE

EXTRA KOSTEN

- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00 (binnen de 14 dagen na
ontvangst van onze vraag tot betaling)
- Voorschot: € 100,00
- Resterend bedrag 1 maand op voorhand te
betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Tijdens het hoogseizoen zomervakantie is enkel
week- en midweekverhuur mogelijk.

PER STUDIO

- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht (vanaf 3 jaar)
- Maaltijden bijboeken is mogelijk.
T.e.m. 2 jaar is dit gratis.
Ontbijt:
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 8,00 per dag per maaltijd
vanaf 12 jaar: € 12,00 (of € 14,00 in juli &
augustus) per dag per maaltijd
Warme maaltijd:
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 11,00 per dag per maaltijd
vanaf 12 jaar: € 20,50 per dag per maaltijd
- Huur/gebruik safe: € 1,25 per nacht
- Huur kinderbedje: € 5,00 per nacht
- Eindschoonmaak (verplicht):
€ 30,00 (studio)
€ 40,00 (appartement met 1 kamer)
€ 50,00 (appartement met 2 kamers)

DUUR

ZELFKOOK

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 71,50

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 93,60

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 111,80

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 195,65

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

KROKUSVAKANTIE
Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 72,80

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 105,30

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 122,20

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 213,85

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 110,50

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 146,25

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 166,40

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 291,20

WEST-VLAANDEREN

TUSSENSEIZOEN

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 122,20

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 159,90

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 187,20

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 327,60

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 208,00

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 364,00

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 118,30

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 157,95

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 182,00

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 318,50

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Straat - Postcode Gemeente / Website

PER APPARTEMENT 1 KAMER

DUUR

ZELFKOOK

Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zo)

€ 85,80

Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-ma)

€ 113,10

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

€ 127,40

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 222,95

Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zo)

€ 87,10

Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-ma)

€ 124,80

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

KROKUSVAKANTIE

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

€ 148,20

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 259,35

WEST-VLAANDEREN

TUSSENSEIZOEN
Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zo)

€ 128,70

Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-ma)

€ 175,50

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

€ 202,80

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 354,90

Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zo)

€ 137,80

Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-ma)

€ 189,15

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

€ 234,00

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 409,50

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

€ 270,40

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 473,20

Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zo)

€ 137,80

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-ma)

€ 191,10

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

€ 221,00

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 386,75
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PRIJZEN

PER APPARTEMENT 2 KAMERS

DUUR

ZELFKOOK

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zo)

€ 100,10

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-ma)

€ 128,70

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vr)

€ 145,60

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 254,80

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zo)

€ 102,70

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-ma)

€ 148,20

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vr)

€ 182,00

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 318,50

KROKUSVAKANTIE

TUSSENSEIZOEN
Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zo)

€ 162,50

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-ma)

€ 208,65

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vr)

€ 247,00

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 432,25

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zo)

€ 171,60

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-ma)

€ 220,35

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vr)

€ 286,00

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 500,50

WEST-VLAANDEREN

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vr)

€ 327,60

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 573,30

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zo)

€ 171,60

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-ma)

€ 222,30

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vr)

€ 257,40

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 450,45

KERSTVAKANTIE

SEIZOENEN
Laagseizoen: van 3 januari t.e.m. 24 februari, van 7 t.e.m. 31 maart, van 30 september t.e.m. 23 oktober, van 7 november t.e.m. 22 december
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 6 maart
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 29 augustus t.e.m. 29 september, van 24 oktober t.e.m. 6 november
Voordeelseizoen zomervakantie: van 1 t.e.m. 14 juli, van 19 t.e.m. 28 augustus
Hoogseizoen zomervakantie: van 15 juli t.e.m. 18 augustus
Kerstvakantie: van 23 t.e.m. 31 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Noordzeedreef 6 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.domein-westhoek.be

Vakantiecentrum Domein Westhoek
Kamers
Domein Westhoek is
gelegen in de duinen
op enkele minuten
van de zee, net buiten
Nieuwpoort-Bad.

WANNEER GELDIG
-

HET VERBLIJF

WEST-VLAANDEREN

De kusttram vind je op 5 minuten
loopafstand en verbindt je met de
attracties aan de kust.
Je kan er profiteren van verschillende
recreatiefaciliteiten, een binnenzwembad,
een sauna-relax, een tennisterrein,
een gezellige bar met zonneterras en
een bistro met streekgerechten. Er zijn
91 kamers met alle comfort. Domein
Westhoek staat voor: kwaliteit in sociaal
toerisme.
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Van 1 t.e.m. 8 januari
Van 11 februari t.e.m. 20 november
Van 23 t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

Standaardkamer (max. 2 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Comfortkamer (max. 2 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Luxekamer (max. 3 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Prestigekamer (max. 3 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Koksijde
- Afstappen aan halte “Groenendijk”
- Van tramhalte nog 500m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Standaardkamer - 1 persoon

1 nacht

€ 51,00

PRIJZEN

- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Indien je graag maaltijden wil bijboeken, dit
graag op voorhand doorgeven.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 2,50 per kamer per nacht
- Avondmaal bijboeken is mogelijk (telkens in
buffetvorm).
t.e.m. 3 jaar: gratis
van 4 t.e.m. 11 jaar: € 10,00 per persoon per
maaltijd
vanaf 12 jaar: € 28,00 per persoon per maaltijd
- Prijs huisdier: € 25,00 per periode
- Eénnachtstoeslag: € 5,00 per kamer

Standaardkamer - 2 personen

1 nacht

€ 87,50

Comfortkamer - 1 persoon

1 nacht

€ 53,00

Comfortkamer - 2 personen

1 nacht

€ 91,00

Luxekamer - 1 persoon

1 nacht

€ 55,30

Luxekamer - 2 personen

1 nacht

€ 94,00

Luxekamer - 3 personen

1 nacht

€ 112,00

Prestigekamer - 1 persoon

1 nacht

€ 57,50

Prestigekamer - 2 personen

1 nacht

€ 98,00

Prestigekamer - 3 personen

1 nacht

€ 116,20

Standaardkamer - 1 persoon

1 nacht

€ 51,00

Standaardkamer - 2 personen

1 nacht

€ 91,00

Comfortkamer - 1 persoon

1 nacht

€ 53,00

Comfortkamer - 2 personen

1 nacht

€ 94,50

WEST-VLAANDEREN

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

Luxekamer - 1 persoon

1 nacht

€ 55,30

Luxekamer - 2 personen

1 nacht

€ 98,00

Luxekamer - 3 personen

1 nacht

€ 116,20

Prestigekamer - 1 persoon

1 nacht

€ 57,50

Prestigekamer - 2 personen

1 nacht

€ 101,50

Prestigekamer - 3 personen

1 nacht

€ 119,70

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari, van 25 februari t.e.m. 6 november, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 juli
t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Noordzeedreef 6 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.domein-westhoek.be

Vakantiecentrum Domein Westhoek
Appartementen
Domein Westhoek is ideaal
gelegen in de duinen op
enkele minuten van de zee
net buiten NieuwpoortBad.

WEST-VLAANDEREN

De kusttram vind je op 5 minuten
loopafstand en verbindt je met de
attracties aan de kust.
Je kan er profiteren van verschillende
recreatiefaciliteiten, een binnenzwembad,
een sauna-relax, een tennisterrein, een
gezellige bar met zonneterras en een
bistro met streekgerechten.
Domein Westhoek staat voor: kwaliteit
in sociaal toerisme.
Westhoek Club bestaat uit 36
appartementen voor 4 personen met
2 slaapkamers, living, keuken, douche en
een terras.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Standaardappartement (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Comfortappartement (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Prestige-appartement (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Koksijde
- Afstappen aan halte “Groenendijk”
- Van tramhalte nog 500m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

ZELFKOOK

Standaardappartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 164,50

LAAGSEIZOEN

WANNEER EN HOE BETALEN

Comfortappartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 181,50

Prestige-appartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 199,00

Standaardappartement

Midweek (ma-vr)

€ 147,00

EXTRA INFO

Comfortappartement

Midweek (ma-vr)

€ 158,00

Lakens zijn gratis aanwezig.
Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
Alle appartementen zijn voorzien van trappen.
Indien je maaltijden wil bijboeken, dit graag op
voorhand doorgeven.

Prestige-appartement

Midweek (ma-vr)

€ 173,00

Standaardappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 229,00

Comfortappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 252,50

Prestige-appartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 277,00

EXTRA KOSTEN

TUSSENSEIZOEN

- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per appartement per nacht
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,00 per pakket
- Prijs huisdier: € 25,00 per periode
- Maaltijden bijboeken is mogelijk (telkens in
buffetvorm). T.e.m. 3 jaar is dit gratis.
Ontbijt:
van 4 t.e.m. 11 jaar: € 7,00 per persoon
per maaltijd
vanaf 12 jaar: € 14,50 per persoon per maaltijd
Avondmaal:
van 4 t.e.m. 11 jaar: € 10,00 per persoon per
maaltijd
vanaf 12 jaar: € 28,00 per persoon per maaltijd

Standaardappartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 207,00

Comfortappartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 229,50

Prestige-appartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 251,50

Standaardappartement

Midweek (ma-vr)

€ 178,50

Comfortappartement

Midweek (ma-vr)

€ 198,00

Prestige-appartement

Midweek (ma-vr)

€ 216,50

Standaardappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 289,00

Comfortappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 320,50

Prestige-appartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 348,50

Standaardappartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 225,50

Comfortappartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 252,50

Prestige-appartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 276,50

Standaardappartement

Midweek (ma-vr)

€ 184,00

Comfortappartement

Midweek (ma-vr)

€ 207,00

Prestige-appartement

Midweek (ma-vr)

€ 227,50

Standaardappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 294,00

Comfortappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 329,00

Prestige-appartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 360,00

Lang weekend (vr-zo)

€ 251,30

OVERIGE SCHOOLVAKANTIES

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Standaardappartement
Comfortappartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 279,30

Prestige-appartement

Lang weekend (vr-zo)

€ 306,60

Standaardappartement

Midweek (ma-vr)

€ 284,20

Comfortappartement

Midweek (ma-vr)

€ 315,00

Prestige-appartement

Midweek (ma-vr)

€ 345,80

Standaardappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 417,20

Comfortappartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 462,70

Prestige-appartement

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 508,20

SEIZOENEN
Hoogseizoen zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Overige schoolvakanties: van 1 t.e.m. 9 januari, van 18 t.e.m. 27 februari, van 1 t.e.m. 17 april,
van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 18 april t.e.m. 30 juni, van 1 september t.e.m. 27 oktober
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 17 februari, van 28 februari t.e.m. 31 maart, van 7 november t.e.m.
22 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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WEST-VLAANDEREN

-

PER APPARTEMENT

DUUR

PRIJZEN

Kinderlaan 47 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.hogeduin.be

Vakantiedomein Hoge Duin
Vakantiedomein
Hoge Duin is gelegen op
500 meter van de kust.
Slaap in één van onze
ruime familiekamers
tot 7 personen!

WANNEER GELDIG
- Van 12 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

WEST-VLAANDEREN

De kinderen leven zich uit op onze grote
binnenspeeltuin terwijl de ouders op
het terras een oogje in het zeil houden.
Kinderen beleven, ouders herleven!
Kom je met het openbaar vervoer?
Tramhalte dichtbij!
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Budgetkamer of Standaardkamer Mini Single
(1 personen)
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Budgetkamer of Standaardkamer Mini Dubbel
(2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Budgetkamer of Standaardkamer Familie
(3 tot 7 personen)
- Eénpersoonsbedden en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Groenendyck” of
“Zonnebloem”
- Van tramhalte nog 800m te voet
OF
- In Oostende bus 69 richting Veurne
- Afstappen aan halte “Louisweg”
- Van bushalte nog 200m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag te betalen op het moment van
de reservatie

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Ons gebouw heeft het A-label. Maak gebruik van
onze strandrolstoel, rollator of scootmobiel
(betalend). Vooraf reserveren is aangeraden.
- Honden zijn niet toegelaten in het restaurant,
maar wel in de bar. Op het domein moeten ze
steeds aan de leiband blijven.
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht per dier
(max. 2 kleine honden of 1 grote hond)

KAMER & ONTBIJT

Mini single kamer

1 nacht

€ 36,00

Mini dubbel kamer

1 nacht

€ 48,00

Familiekamer 3 personen

1 nacht

€ 60,00

Familiekamer 4 personen

1 nacht

€ 72,00

Familiekamer 5 personen

1 nacht

€ 84,00

Familiekamer 6 personen

1 nacht

€ 96,00

Familiekamer 7 personen

1 nacht

€ 108,00

HEEL HET JAAR DOOR - BUDGETKAMER

HEEL HET JAAR DOOR - STANDAARDKAMER
Mini single kamer

1 nacht

€ 45,00

Mini dubbel kamer

1 nacht

€ 60,00

Familiekamer 3 personen

1 nacht

€ 75,00

Familiekamer 4 personen

1 nacht

€ 90,00

Familiekamer 5 personen

1 nacht

€ 105,00

Familiekamer 6 personen

1 nacht

€ 120,00

Familiekamer 7 personen

1 nacht

€ 135,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

EXTRA KOSTEN

PER KAMER

DUUR

PRIJZEN
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Kinderlaan 49-51 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.terhelme.be

Vakantiedomein Ter Helme

WEST-VLAANDEREN

Ter Helme is een
uniek startpunt voor
dagtochten, fietsroutes
en gezellige uitstapjes
aan zee.

WANNEER GELDIG

Het vakantiedomein ligt midden in
de duinen en op 500m van de zee.
Oostduinkerke kent bij eb het breedste
strand van de Belgische kust. De duinen
zijn hier het meest gaaf gehouden en de
laatste garnaalvissers te paard hebben
hier hun stek.

-

Van 1 t.e.m. 3 april
Van 8 t.e.m. 10 april
Van 22 t.e.m. 24 april
Van 6 t.e.m. 10 juni
Van 10 t.e.m. 12 juni
Van 20 t.e.m. 24 juni
Van 11 t.e.m. 15 juli
Van 25 t.e.m. 29 juli
Van 1 t.e.m. 5 augustus
Van 15 t.e.m. 19 augustus
Van 19 t.e.m. 23 september
Van 28 t.e.m. 30 oktober
Op basis van beschikbaarheid

BETALEND

HET VERBLIJF
Studio (3 tot 5 personen)
- Eénpersoons- en tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Familiekamer (max. 2 personen + baby)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort Zonnebloem”
- Van tramhalte nog 1,5 km te voet

162

GRATIS

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

PER PERSOON

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed: € 10,00 per stuk
- Eénpersoonstoeslag: € 10,00 per nacht

DUUR

T.E.M. 2 JAAR

VAN 3 T.E.M. 12 JAAR

VANF 13 JAAR

01/04/2022, 08/04/2022

Kort weekend (vr-zo)

gratis

€ 45,60

€ 81,60

10/06/2022

PRIJZEN

Kort weekend (vr-zo)

gratis

€ 45,60

€ 81,60

11/07/2022, 25/07/2022

Midweek (ma-vr)

gratis

€ 103,20

€ 175,20

01/08/2022, 15/08/2022

Midweek (ma-vr)

gratis

€ 103,20

€ 175,20

19/09/2022

Midweek (ma-vr)

gratis

€ 91,20

€ 163,20

28/10/2022

Kort weekend (vr-zo)

gratis

€ 45,60

€ 81,60

WEST-VLAANDEREN

HALF PENSION - STUDIO

HALF PENSION - FAMILIEKAMER
08/04/2022, 22/04/2022

Kort weekend (vr-zo)

gratis

€ 45,60

€ 81,60

06/06/2022, 20/06/2022

Midweek (ma-vr)

gratis

€ 91,20

€ 163,20

11/07/2022, 25/07/2022

Midweek (ma-vr)

gratis

€ 103,20

€ 175,20

01/08/2022, 15/08/2022

Midweek (ma-vr)

gratis

€ 103,20

€ 175,20

Kort weekend (vr-zo)

gratis

€ 45,60

€ 81,60

28/10/2022

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

163

Kinderlaan 49-51 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.terhelme.be

Vakantiedomein Ter Helme
Zandboot Gezinnen
De Zandboot is
ondergebracht in het
gebouw van Ter Helme
en biedt een aangenaam
verblijf aan zee voor
gezinnen en groepen!

WANNEER GELDIG
-

HET VERBLIJF
Zandboot gezin (van 10 tot 19 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

Het vakantiedomein ligt midden in
de duinen en op 500m van de zee.
De Zandboot is een jeugdverblijf dat bij
Ter Helme hoort.

WEST-VLAANDEREN

Van 10 t.e.m. 12 juni
Van 31 oktober t.e.m. 4 november
Van 11 t.e.m. 13 november
Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER

Het is een uniek startpunt voor
dagtochten, fietsroutes en gezellige
uitstapjes. Oostduinkerke kent bij eb het
breedste strand van de Belgische kust. De
duinen zijn hier het meest gaaf gehouden
en de laatste garnaalvissers te paard
hebben hier
hun stek.

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort Zonnebloem”
- Van tramhalte nog 1,5 km te voet

GRATIS

BETALEND

GRATIS

BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed: € 10,00 per stuk

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

T.E.M. 2 JAAR

VAN 3 T.E.M. 12 JAAR

VANF 13 JAAR

Kort weekend (vr-zo)

gratis

€ 36,50

€ 57,50

VOL PENSION
10/06/2022
31/10/2022

Midweek (ma-vr)

gratis

€ 67,20

€ 98,00

11/11/2022

Kort weekend (vr-zo)

gratis

€ 67,20

€ 98,00
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Prins Boudewijnlaan 39 - 8670 Koksijde (Sint-Idesbald) / www.gezinsvakantie.be

Vakantiecentrum Reigersnest
De ideale plek voor
vakantieplezier aan zee,
welkom in het Reigersnest!

WEST-VLAANDEREN

Scherpe prijzen, een gratis buiten- en
binnenspeeltuin, lekkere maaltijden, een
prachtig zonneterras met bar, gratis
animatie tijdens de schoolvakanties,
voordelige pakketten met drankkortingen,
Plopsaland vlakbij en nog veel meer…
In het vernieuwde Reigersnest valt er veel
te beleven.
Ons team ontvangt jou en jouw
reisgenoten met open armen. Kleine
en grote kinderen, jonge gezinnen,
grootouders al dan niet met kleinkinderen,
kleine groepen of grote groepen: iedereen
voelt zich thuis in dit gezinsvriendelijk
huis! We liggen midden in de duinen op
slechts 900m van de zee. Alles is aanwezig
om jouw familie en vrienden (of groep)
een onvergetelijke tijd te bezorgen.

WANNEER GELDIG
-

Van 25 februari t.e.m. 5 maart
Van 1 t.e.m. 18 april
Van 25 t.e.m. 29 mei
Van 3 t.e.m. 6 juni
Van 1 juli t.e.m. 1 september
Van 28 oktober t.e.m. 6 november
Op vrijdag- en zaterdagnacht in maart, april,
mei, juni, september en oktober
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HET VERBLIJF
Kamer (2 tot 3 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Familiekamer (4 tot 5 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte “Ster der zee”
- Van tramhalte nog 400m te voet

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Eénpersoonstoeslag:
Laagseizoen: € 13,00 per nacht
Tussenseizoen: € 14,00 per nacht
Hoogseizoen: € 15,00 per nacht
- Huur handdoeken (optioneel): € 6,00 per pakket
- Huur TV : € 6,00 per nacht
- Huur koelkast: € 6,00 per nacht

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

VOL PENSION

elke duur

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 30,80

€ 40,60

€ 47,25

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 43,12

€ 56,84

€ 66,15

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 61,60

€ 81,20

€ 94,50

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 43,75

€ 57,40

€ 67,90

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 61,25

€ 80,36

€ 95,06

Vanaf 14 jaar

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 87,50

€ 114,80

€ 135,80

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 54,95

€ 71,75

€ 86,80

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 76,93

€ 100,45

€ 121,52

Vanaf 14 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 109,90

€ 143,50

€ 173,60

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 93,80

€ 122,85

€ 148,75

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 131,32

€ 171,99

€ 208,25

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 187,60

€ 245,70

€ 297,50

TUSSENSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar
Van 3 t.e.m. 6 jaar

elke duur

gratis

gratis

gratis

Kort weekend (vr-zo)

€ 35,70

€ 44,45

€ 52,15

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 49,98

€ 62,23

€ 73,01

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 71,40

€ 88,90

€ 104,30

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 49,70

€ 63,00

€ 75,60

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 69,58

€ 88,20

€ 105,84

Vanaf 14 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 99,40

€ 126,00

€ 151,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 61,60

€ 79,45

€ 96,95

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 86,24

€ 111,23

€ 135,73

Vanaf 14 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 123,20

€ 158,90

€ 193,90

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 105,00

€ 135,80

€ 164,85

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 147,00

€ 190,12

€ 230,79

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 210,00

€ 271,60

€ 329,70

elke duur

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 39,55

€ 49,00

€ 57,40

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 55,37

€ 68,60

€ 80,36

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zo)

€ 79,10

€ 98,00

€ 114,80

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 55,30

€ 69,65

€ 82,60

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 77,42

€ 97,51

€ 115,64

Vanaf 14 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 110,60

€ 139,30

€ 165,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 67,90

€ 87,15

€ 106,05

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 95,06

€ 122,01

€ 148,47

Vanaf 14 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 135,80

€ 174,30

€ 212,10

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 112,70

€ 149,45

€ 180,60

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 157,78

€ 209,23

€ 252,84

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 225,40

€ 298,90

€ 361,20

WEST-VLAANDEREN

HOOGSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 25 t.e.m. 29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni, van 1 juli t.e.m. 28 augustus
Tussenseizoen: van 29 augustus t.e.m. 1 september, van 28 oktober t.e.m. 6 november
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Elisabethlaan 4 - 8434 Middelkerke (Lombardsijde) / www.delombarde.be

Vakantiecentrum De Lombarde
De Lombarde, dat is
vakantie in een rustige
omgeving op loopafstand
van de zee.

WEST-VLAANDEREN

Op De Lombarde zijn er voldoende
ontspanningsmogelijkheden. In een
rustig en groen kader vind je onze ruime
vakantiewoningen. De mooie visvijver
en het prachtige speelplein van deze
camping liggen op amper 500m van
het Noordzeestrand.

WANNEER GELDIG
Vakantiewoning
- Van 25 februari t.e.m. 7 november
- Op basis van beschikbaarheid
Kampeerplaats
- Van 1 juni t.e.m. 30 september
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. 6 personen)
- Tweepersoonsbed en stapelbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Kampeerplaats
- Breng je eigen tent of caravan mee
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Lombardsijde-Zeelaan”
- Van tramhalte nog 300m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00 (bij aankomst te betalen)
- Voorschot: 40% (binnen de 2 weken na reservatie te betalen)
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst te
betalen
- Indien de huurperiode korter is dan 1 week, dan
moet het resterend bedrag binnen de 2 weken na
reservatie betaald worden
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GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,00 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel): € 7,00 per pakket
- Eindschoonmaak (optioneel):
€ 70,00 per vakantiewoning
- Prijs huisdier: € 2,60 per dag per dier
(max. 2 dieren)

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

Kampeerplaats

1 nacht

€ 22,40

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN
Vakantiewoning

Lang weekend (vr-ma)

€ 168,00

Vakantiewoning

Midweek (ma-vr)

€ 168,00

Vakantiewoning

Week (vr-vr)

€ 336,00

Vakantiewoning

Lang weekend (vr-ma)

€ 210,00

Vakantiewoning

Midweek (ma-vr)

€ 210,00

Vakantiewoning

Week (vr-vr)

€ 420,00

Kampeerplaats

1 nacht

€ 27,30

Vakantiewoning

Week (vr-vr)

€ 504,00

TUSSENSEIZOEN

WEST-VLAANDEREN

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur mogelijk voor de vakantiewoningen.
- Huisdieren zijn welkom, maar moeten altijd
aangevraagd worden.
- De kampeerplaatsen zijn bedoeld voor tenten
en caravans. Breng dus je eigen tent of caravan
mee.

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
VOOR DE VAKANTIEWONING:
Laagseizoen: van 25 februari t.e.m. 31 maart, van 1 oktober t.e.m. 7 november
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m. 30 september
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
VOOR DE KAMPEERPLAATS:
Laagseizoen: van 1 t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m. 30 september
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Albert I laan 74 - 8620 Nieuwpoort / www.florealgroup.be

Vakantiecentrum
Floreal Holidays Nieuwpoort

WEST-VLAANDEREN

Het vakantiedomein
van Floreal Holidays
Nieuwpoort ligt op
wandelafstand van de
moderne winkelstraat en
van zee, strand en duinen.
Op een boogscheut van de grootste
jachthaven van Europa. Ziedaar de
schitterende ligging van Floreal Holidays
Nieuwpoort. Een ideale uitvalsbasis voor
een dagje zonnen zonder gesleur of een
heerlijke fietstocht doorheen de duinen
en het polderlandschap. Met andere
woorden: doeners en zonnekloppers
vinden hier allebei hun gading. En regent
het, dan neem je een duik in het overdekt
zwembad.
In Nieuwpoort zelf, dat klein genoeg is om
er rustig rond te wandelen en toch ook
weer groot genoeg om het niet allemaal
in één keer gezien te hebben.
In de Floreal is er geen gevaar dat je
niet weet wat gedaan: het hele jaar door
een vast animatieteam voor spel en
ontspanning.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio (2 à 3 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Appartement 1 kamer (4 à 5 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Appartement 2 kamers (5 à 7 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 stapelbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort-Bad”
- Vanaf de tramhalte nog 200m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig tijdens de
Belgische schoolvakanties
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA KOSTEN

- Waarborg: € 100,00
(moet betaald worden binnen 5 weken voor
aankomst en zal terugbetaald worden binnen de
21 dagen na vertrek als het logement in goede
staat teruggegeven wordt)
- Voorschot: 30%
(moet betaald worden binnen de 14 dagen na
ontvangst van de reservatiebevestiging)
- Resterend bedrag binnen 5 weken voor aankomst te betalen

- Toeristenbelasting:
€ 1,00 per persoon per nacht
- Eindschoonmaak (verplicht):
Studio: € 30,00
Appartement 1 kamer: € 40,00
Appartement 2 kamers: € 50,00
- Huur kinderbed: € 5,00 per nacht per stuk
- Maaltijden bijboeken is mogelijk.
T.e.m. 2 jaar is dit gratis.
Ontbijt:
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 8,00 per dag per maaltijd
vanaf 12 jaar: € 12,00 (of € 14,00 in juli en
augustus) per dag per maaltijd
Warme maaltijd:
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 11,00 per dag per maaltijd
vanaf 12 jaar: € 18,00 per dag per maaltijd

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Zwembad: buiten de schoolvakanties gesloten
op maandag en dinsdag.
- Er is slechts beperkte (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Indien parking volzet is, moet
men betalend parkeren in de ondergrondse
parking.

PER STUDIO

DUUR

ZELFKOOK

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 93,60

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 106,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 186,55

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 115,05

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 148,20

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 236,60

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

KROKUSVAKANTIE & HERFSTVAKANTIE

TUSSENSEIZOEN & PAASVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 154,05

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 176,80

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 309,40

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 173,55

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 221,00

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 345,80

WEST-VLAANDEREN

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 189,15

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 239,20

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 386,75

KERSTVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 161,85

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 192,40

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 336,70
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PER APPARTEMENT 1 KAMER

DUUR

ZELFKOOK

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 115,05

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 130,00

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 227,50

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 146,25

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 189,80

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 304,85

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 204,75

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 228,80

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 400,40

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 267,15

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 327,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 536,90

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 284,70

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 374,40

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 568,75

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

KROKUSVAKANTIE & HERFSTVAKANTIE

TUSSENSEIZOEN & PAASVAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 222,30

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 247,00

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 432,25

SEIZOENEN
Kerstvakantie: van 1 t.e.m. 6 januari, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: van 7 januari t.e.m. 24 februari, van 4 t.e.m. 31 maart, van 3 t.e.m. 27 oktober, van 4 november t.e.m. 22 december
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 3 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 17 april
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PER APPARTEMENT 2 KAMERS

DUUR

ZELFKOOK

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 130,65

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 148,20

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 259,35

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 169,65

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 223,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 354,90

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 235,95

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 262,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 459,55

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 296,40

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 382,20

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 573,30

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 321,75

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 426,40

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 618,80

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

KROKUSVAKANTIE & HERFSTVAKANTIE

TUSSENSEIZOEN & PAASVAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 257,40

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 288,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 505,05

SEIZOENEN
Tussenseizoen: van 18 april t.e.m. 30 juni, van 1 september t.e.m. 2 oktober
Voordeelseizoen zomervakantie: van 1 t.e.m. 14 juli, van 19 t.e.m. 31 augustus
Hoogseizoen zomervakantie: van 15 juli t.e.m. 18 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 3 november
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Zeedijk 290-330 - 8400 Oostende / www.vayamundo.eu

Vayamundo Oostende Hotel

WEST-VLAANDEREN

Vayamundo Oostende
biedt je naast de
comfortabele logementen
een waaier van
ontspanningsmogelijkheden aan.
Je kan terecht in het zwembad, de sauna,
de fitness en de binnenspeeltuin.
De animatieploeg heeft voor elke
leeftijdsgroep een gevarieerd programma
klaar (in het knutselatelier, in de sporthal
of tijdens begeleide uitstappen).
Voor wie het liever houdt op een gezellige
babbel raden wij onze twee bars aan,
waar je bij een hapje of een drankje
kan genieten van het schitterende zicht
op zee. Verder kun je terecht in onze
restaurants ‘De Plad’O’ en ‘Het Buffet’
waar we je met plezier een lekker en
kwaliteitsvol buffet aanbieden voor een
democratische prijs.

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 7 januari
- Van 10 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Ravelingen”
- De tramhalte bevindt zich voor het verblijf

TER PLAATSE
-

Animatie is gratis aanwezig
Sportgelegenheid is gratis aanwezig
Fitness is gratis aanwezig
Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25% (te betalen binnen de 8 dagen
na reservatie)
- Resterend bedrag ten laatste 1 maand voor
aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 0,60 per persoon per nacht (t.e.m. 11 jaar)
€ 2,00 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar)
- Eénpersoonstoeslag: € 21,00 per nacht
- Prijs parking (overdekt): € 12,00 per nacht
(kan NIET vooraf gereserveerd worden, enkel
bij aankomst)

HET VERBLIJF
Hotelkamer (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedde
- Badkamer met douche en toilet
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BETALEND

GRATIS

RESERVATIE ENKEL
TER PLAATSE
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

VOL PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Vanaf 3 jaar

1 nacht

€ 37,00

€ 51,00

€ 59,00

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Vanaf 3 jaar

1 nacht

€ 42,00

€ 57,00

€ 62,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

TUSSENSEIZOEN

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Vanaf 3 jaar

1 nacht

€ 46,00

€ 61,00

€ 69,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 3 april, op 8 en 9 april, van 14 t.e.m. 18 april, van 25 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 6 juni, van 4 juli t.e.m. 27 augustus, van 28 t.e.m.
31 oktober, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 7 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 4 t.e.m. 7 april, van 10 t.e.m. 13 april, van 29 april t.e.m. 24 mei, van 29 mei t.e.m. 2 juni,
van 7 juni t.e.m. 3 juli, van 28 augustus t.e.m. 27 oktober, van 1 t.e.m. 5 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 24 februari, van 6 t.e.m. 31 maart, van 19 t.e.m. 28 april, van 6 november t.e.m. 22 december
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WEST-VLAANDEREN

HOOGSEIZOEN

Zeedijk 290-330 - 8400 Oostende / www.vayamundo.eu

Vayamundo Oostende Appartement
De grootste all weather
vakantieclub aan de
Belgische kust.

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 7 januari
- Van 10 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

WEST-VLAANDEREN

Vayamundo Oostende biedt je naast de
comfortabele logementen een waaier van
ontspanningsmogelijkheden aan. Je kan
terecht in het zwembad, de sauna, de
fitness en de binnenspeeltuin.
De animatieploeg heeft voor elke
leeftijdsgroep een gevarieerd programma
klaar (in het knutselatelier, in de sporthal
of tijdens begeleide uitstappen).
Voor wie het liever houdt op een gezellige
babbel raden wij onze twee bars aan,
waar je bij een hapje of een drankje
kan genieten van het schitterende zicht
op zee. Verder kun je terecht in onze
restaurants ‘De Plad’O’ en ‘Het Buffet’
waar we je met plezier een lekker en
kwaliteitsvol buffet aanbieden voor een
democratische prijs.
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HET VERBLIJF
Appartement (max. 8 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoonsbedden en/of
slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Ravelingen”
- De tramhalte bevindt zich voor het verblijf

TER PLAATSE
-

BETALEND

GRATIS

RESERVATIE ENKEL
TER PLAATSE

Animatie is gratis aanwezig
Sportgelegenheid is gratis aanwezig
Fitness is gratis aanwezig
Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25% (te betalen binnen de 8 dagen
na reservatie)
- Resterend bedrag ten laatste 1 maand voor
aankomst te betalen

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Als je niet bijbetaalt voor eindschoonmaak,
moet je zelf poetsen bij vertrek.
- In de zomervakantie gelden er vaste in- en
uitcheckdagen, namelijk op maandag en vrijdag.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

Appartement

EXTRA KOSTEN

Appartement

PER APPARTEMENT

DUUR

ZELFKOOK

1 nacht

€ 53,00

1 nacht

€ 72,00

1 nacht

€ 84,00

LAAGSEIZOEN
TUSSENSEIZOEN
Appartement
HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 3 april, van 8 t.e.m. 9 april, van 14 t.e.m. 18 april, van 25 t.e.m. 28 mei,
van 3 t.e.m. 6 juni, van 4 juli t.e.m. 27 augustus, van 28 t.e.m. 31 oktober, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 7 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 4 t.e.m. 7 april, van 10 t.e.m.
13 april, van 29 april t.e.m. 24 mei, van 29 mei t.e.m. 2 juni, van 7 juni t.e.m. 3 juli, van 28 augustus
t.e.m. 27 oktober, van 1 t.e.m. 5 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 24 februari, van 6 t.e.m. 31 maart, van 19 t.e.m. 28 april, van 6
november t.e.m. 22 december
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WEST-VLAANDEREN

- Toeristenbelasting:
T.e.m. 11 jaar: € 0,60 per persoon per nacht
Vanaf 12 jaar: € 2,00 per persoon per nacht
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 5,00 per persoon
- Eindschoonmaak (optioneel): € 35,00
- Maaltijden bijboeken is mogelijk.
T.e.m. 2 jaar is dit gratis.
Ontbijt:
Van 3 t.e.m. 5 jaar: € 8,00 per persoon per
maaltijd
Van 6 t.e.m. 11 jaar: € 10,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf 12 jaar: € 14,00 per persoon per maaltijd
Lunch:
Van 3 t.e.m. 5 jaar: € 10,00 per persoon per
maaltijd
Van 6 t.e.m. 11 jaar: € 14,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf 12 jaar: € 20,00 per persoon per maaltijd
Avondmaal:
Van 3 t.e.m. 5 jaar: € 12,00 per persoon per
maaltijd
Van 6 t.e.m. 11 jaar: € 16,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf 12 jaar: € 25,00 per persoon per maaltijd
- Prijs parking (overdekt): € 12,00 per nacht
(kan NIET vooraf gereserveerd worden, enkel
bij aankomst)

PRIJZEN

Sysen 8 - 8210 Zedelgem (Loppem) / www.priorijbethanie.be

Bezinningscentrum
Priorij Bethanië
Ideaal om te wandelen, te
fietsen of de stilte van het
huis op te snuiven.

WEST-VLAANDEREN

Onze Priorij, gelegen in het groen, is de
uitgelezen plaats om de rust binnen jezelf
terug te vinden. Ideaal om te wandelen,
te fietsen of de stilte van het huis op te
snuiven. We moedigen jullie aan om met
het ritme van de zusters mee te leven
en deel te nemen aan de verschillende
gebedsdiensten.
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WANNEER GELDIG
-

10 t.e.m. 16 januari
18 t.e.m. 27 januari
31 januari t.e.m. 3 februari
7 t.e.m. 10 februari
14 t.e.m. 17 februari
22 t.e.m. 24 februari
1 t.e.m. 4 maart
Op 7, 9, 10 en 14 maart
18 t.e.m. 31 maart
Op 8 en 9 april
12 t.e.m. 21 april
25 t.e.m. 28 april
2 t.e.m. 8 mei
14 t.e.m. 20 mei
30 mei t.e.m. 2 juni
6 t.e.m. 9 juni
13 t.e.m. 16 juni
20 t.e.m. 30 juni
18 t.e.m. 21 juli
26 t.e.m. 28 juli
15 t.e.m. 18 augustus
28 augustus t.e.m. 1 september
5 t.e.m. 11 september
19 t.e.m. 21 september
26 september t.e.m. 6 oktober
10 t.e.m. 12 oktober
17 t.e.m. 20 oktober
24 t.e.m. 27 oktober
31 oktober t.e.m. 3 november
7 t.e.m. 9 november
14 t.e.m. 30 november
5 t.e.m. 8 december
12 t.e.m. 15 december
19 t.e.m. 25 december
Op basis van beschikbaarheid
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GRATIS

GRATIS

Kamer (1 en 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
op de gang

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 72 of 74 richting Zedelgem
- Afstappen aan halte “Loppem Vijverkasteel”
- Van bushalte nog 1,5 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA KOSTEN

- Volledige bedrag op voorhand te betalen

- Huur lakens (optioneel):
€ 5,00 per pakket
- Supplement bij aangepaste voeding
bv. vegetarisch: € 2,00 per dag

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Het verblijf is een klooster. Boven het gastenverblijf en in het aanpalende gebouw ernaast
bevindt zich een internaat.
- Er is een rolstoeltoegankelijke hoofdingang.

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

VOL PENSION

1 nacht

€ 31,00

WEST-VLAANDEREN

HET VERBLIJF

HEEL HET JAAR DOOR
Alle leeftijden

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Jules De Troozlaan 42 - 8370 Blankenberge / www.avenuehotel.be

Avenue Boutique Hotel
Zon, zee en strand beleef
je samen met Avenue
Boutique Hotel!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 500m te voet

TER PLAATSE

Op 150 meter van strand en winkelstraten
maar toch rustig gelegen, authentiek
art-deco-hotel maar met modern comfort.

WANNEER GELDIG

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen met
bankkaart, credit card of cash.

EXTRA INFO

- Van 1 februari t.e.m. 22 juli
- Van 11 september t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

WEST-VLAANDEREN

- Fitness is gratis aanwezig

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het verblijf is niet rolstoeltoegankelijk.

HET VERBLIJF

BETALEND

EXTRA KOSTEN

Courtyard comfortkamer (1 à 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met toilet en douche

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 15,00 per kamer
- Prijs parking: € 25,00 per nacht

PER KAMER

GRATIS

GRATIS

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 63,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 63,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 12 en 13 april, 29 april t.e.m.
1 mei, 6 en 7 mei, 13 en 14 mei, 20 en 21 mei, 27 en
28 mei, 3 en 4 juni, 10 en 11 juni, 19 juni t.e.m.
22 juli, 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes
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HOOGSEIZOEN
Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 80,15

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 90,30

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Koning Leopold III plein 17 - 8370 Blankenberge / www.mercureblankenberge.be

Hotel Mercure Blankenberge Station
Kom en geniet van een
heerlijk verblijf aan de
Belgische Kust in Mercure
Blankenberge!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Superior kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

Wij ontvangen jou graag in ons modern
viersterrenhotel aan het station van
Blankenberge. Het hotel vormt de ideale
uitvalsbasis voor een bezoek aan de
Kust met attracties zoals Sea Life, de
Pier en het casino van Blankenberge op
wandelafstand.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Hotel ligt vlak boven het treinstation

WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

WEST-VLAANDEREN

- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

GRATIS

EXTRA KOSTEN

GRATIS

GRATIS

- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Ontbijt bij te boeken (optioneel):
€ 20,00 per persoon per nacht

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 4 t.e.m.
17 april, van 29 april t.e.m. 1 mei, van 19 t.e.m.
21 mei, van 27 t.e.m. 29 mei, van 1 juli t.e.m. 31
augustus, van 30 oktober t.e.m. 5 november, van
11 t.e.m. 12 november, van 24 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 20 februari,
van 28 februari t.e.m. 31 maart, van zondag t.e.m.
donderdag in oktober, van 7 t.e.m. 10 november,
van 14 november t.e.m. 23 december
Tussenseizoen: alle overige periodes

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 62,30

1 nacht

€ 83,30

1 nacht

€ 118,30

LAAGSEIZOEN
Superior Kamer
TUSSENSEIZOEN
Superior Kamer
HOOGSEIZOEN
Superior Kamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Consciencestraat 45 - 8370 Blankenberge / www.o-mer.be

Hotel O’mer Appartementen
Jouw geknipte uitvalsbasis
voor een onvergetelijke
tijd aan zee!

WEST-VLAANDEREN

Hotel O’mer heeft vier volledig uitgeruste
appartementen voor je klaar staan. Je kan
kiezen voor een appartement van twee
of vier personen (gezinnen kunnen dit
uitbreiden naar zes personen, maar dit is
steeds op aanvraag). In je appartement
heb je alles wat je zoekt voor een leuk
verblijf aan zee.
Op slechts 200m van het strand en
met de winkelstraten net om de hoek,
verblijf je in het toeristische centrum van
Blankenberge.
Je kan in het hotelgedeelte steeds terecht
voor informatie. Onze medewerkers
maken je graag wegwijs in Blankenberge,
zodat je die verborgen parel leert kennen
om van je verblijf een droomreis te
maken.

182

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Appartement (max. 4 personen)
- 2 tweepersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf en
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 700m te voet
OF
- In Blankenberge kusttram
- Afstappen aan halte “Markt”
- Vanaf de tramhalte nog 220m te voet
OF
- In Blankenberge bus 38
- Afstappen aan halte “Park”
- Vanaf de bushalte nog 220m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Bij voorkeur volledige bedrag ter plaatse bij
aankomst te betalen (enkel bancontact). Indien
bancontact onmogelijk is, kan er ook op voorhand een factuur opgestuurd worden.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN
- Ontbijt bijboeken is mogelijk (optioneel):
€ 10,00 per persoon per maaltijd
- Prijs parking: € 15,00 per nacht

PER APPARTEMENT

DUUR

ZELFKOOK

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 207,00

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 277,00

Week (ma-ma)

7 nachten

€ 417,00

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 249,00

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 333,00

Week (ma-ma)

7 nachten

€ 508,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

WEST-VLAANDEREN

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Het is mogelijk om het appartement uit te
breiden voor max. 6 personen (op aanvraag).
- De appartementen liggen in een afzonderlijke
vleugel van het hotel. Het hotel zelf richt zich
ook op mensen met een beperking. Onze medewerkers zijn permanent aanwezig en helpen
graag als je een vraag hebt.

SEIZOENEN
Hoogseizoen: elke dag tijdens schoolvakanties en verlengde weekends, van 15 juni t.e.m.
15 september
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

183

Vissersstraat 57 - 8370 Blankenberge / www.paradisiohotel.be

Hotel Paradisio
Hemels relaxen
in Hotel Paradisio!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

In Paradisio Hotel kom je thuis aan zee.
Omarm het vernieuwde, moderne
kader van dit familiehotel, midden in
het centrum van Blankenberge en op
wandelafstand van het strand.
Als bezoeker van Hotel Paradisio kan je
gebruik maken van het binnenzwembad
en de wellnessfaciliteiten in Hotel Aazaert
of Hotel Saint Sauveur.

HET VERBLIJF
Kamer (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad of douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 600m te voet

TER PLAATSE

BETALEND

GRATIS

OP VERPLAATSING

WEST-VLAANDEREN

- Sauna is gratis aanwezig (op verplaatsing)

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

GRATIS

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari,
van 2 t.e.m. 17 april, van 26 t.e.m. 29 mei,
van 4 t.e.m. 6 juni, van 1 juli t.e.m. 31 augustus,
van 19 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes
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PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 63,00

1 nacht

€ 83,30

LAAGSEIZOEN
Kamer
HOOGSEIZOEN
Kamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Kerkstraat 122 - 8370 Blankenberge / www.ibisbudgetblankenberge.be

Ibis Budget Blankenberge
Compacte nieuwe kamers
met alle comfort en
compact ontbijt aan
compacte prijzen.

HET VERBLIJF
Standaardkamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER

WANNEER GELDIG
- Heel het jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari, van 1 t.e.m.
6 maart, van 1 t.e.m. 17 april, op 1, 12 en 22 mei,
van 1 juli t.e.m. 31 augustus, van 29 oktober
t.e.m. 5 november, van 24 t.e.m. 31 december, op
vrijdag- en zaterdagnacht in april, mei, juni en
september
Laagseizoen: van 9 januari t.e.m. 28 februari,
van 7 t.e.m. 31 maart, van 1 t.e.m. 28 oktober,
van 6 november t.e.m. 23 december
Tussenseizoen: alle overige periodes

Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 150m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
BETALEND

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Openbare parkeerplaats naast het hotel.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Ontbijt bijboeken is mogelijk (optioneel):
€ 10,00 per persoon per nacht

PRIJZEN

PER KAMER

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DUUR

LOGIES

1 nacht

€ 48,30

1 nacht

€ 55,30

1 nacht

€ 87,50

GRATIS

LAAGSEIZOEN
Standaardkamer
TUSSENSEIZOEN
Standaardkamer
HOOGSEIZOEN
Standaardkamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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WEST-VLAANDEREN

Het Ibis Budget Blankenberge heet je
welkom in het centrum van de mooiste en
levendigste stad aan zee in België. Geniet
van een heerlijk verblijf op slechts 200
meter van het strand, in het centrum van
de stad.

Langestraat 55 - 8370 Blankenberge / www.liberty-blankenberge.be

Liberty - Kamers
Lekker eten en een
vriendelijke, familiale
sfeer in de Liberty.
Gelegen in de winkelstraten van
Blankenberge vind je de Liberty.
Het ligt op amper 100 meter van
het strand en de zeedijk, en ook
de jachthavens, Grote Markt en veel
attracties zijn dichtbij. Trein- en
tramstation op 300 meter afstand.

WEST-VLAANDEREN

Lekkere keuken en goede ontvangst.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (max. 4 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 300m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag op voorhand betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Minimum 2 nachten te reserveren.
- 1 volwassene + 1 kind t.e.m. 3 jaar = tarief
éénpersoonskamer.
- Tijdens het laag- en tussenseizoen is de hoofdmaaltijd ‘s middags in half pension.
- Rolstoeltoegankelijk/aangepast toilet op het
gelijkvloers, aangepaste badkamer op de gang.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,65 per persoon per nacht
- Eénpersoonstoeslag: € 12,00 per nacht
- Prijs huisdier: € 10,00 per nacht per dier
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BETALEND

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

VOL PENSION

LAAGSEIZOEN
T.e.m. 3 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Van 4 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 17,15

€ 22,75

€ 24,85

Vanaf 12 jaar

1 nacht

€ 34,30

€ 45,50

€ 49,70

TUSSENSEIZOEN
T.e.m. 3 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Van 4 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 19,60

€ 24,85

€ 37,30

Vanaf 12 jaar

1 nacht

€ 39,20

€ 49,70

€ 54,60

T.e.m. 3 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Van 4 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 22,05

€ 27,30

€ 30,45

Vanaf 12 jaar

1 nacht

€ 44,10

€ 54,60

€ 60,90

WEST-VLAANDEREN

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 25 augustus
Tussenseizoen: van 29 april t.e.m. 30 juni, van 26 augustus t.e.m. 29 september
Laagseizoen: van 1 t.e.m. 28 april, van 30 september t.e.m. 6 november

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Langestraat 55 - 8370 Blankenberge / www.liberty-blankenberge.be

Liberty - Studio’s
Knusse studio’s in hartje
Blankenberge.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

In huurformule per week, midweek
of weekend. Aparte slaapkamer met
badkamer met douche en toilet.
Living met zetelbed, inbouwkeuken,
TV, telefoon en kluis.

Studio (max. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

WEST-VLAANDEREN

Lakens en handdoeken kunnen worden
gehuurd. Capaciteit: 4 personen.

OPENBAAR VERVOER

De opkuis van jouw studio gebeurt door
onze zorgen en is inbegrepen in de
huurprijs.

Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 300m te voet

Je kan desgewenst ook gebruik maken
van de diensten van ons restaurant
(ontbijtbuffet, maaltijden) tegen
gereduceerd tarief.

- Waarborg: € 150,00 (te betalen bij aankomst)
- Volledige bedrag op voorhand betalen
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BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,65 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel): € 7,50 (lakenset
1 persoon) of € 10,00 (lakenset 2 personen)
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,00 per persoon
- Bijbetaling indien vaat niet gepoetst: € 25,00
- Maaltijden (optioneel bij te boeken).
T.e.m. 3 jaar is dit gratis.
Ontbijt:
Van 4 t.e.m. 11 jaar: € 6,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf 12 jaar: € 12,00 per persoon per maaltijd
Half pension:
Van 4 t.e.m. 11 jaar: € 15,50 per persoon per
maaltijd
Vanaf 12 jaar: € 31,00 per persoon per maaltijd
Vol pension:
Van 4 t.e.m. 11 jaar: € 22,50 per persoon per
maaltijd
Vanaf 12 jaar: € 45,00 per persoon per maaltijd
- Prijs huisdier: € 10,00 per nacht per dier

PRIJZEN

PER STUDIO

DUUR

ZELFKOOK

LAAGSEIZOEN
Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 82,60

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 121,80

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 159,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 254,80

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 116,20

TUSSENSEIZOEN
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 172,20

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 229,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 347,90

WEST-VLAANDEREN

- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- In het hoogseizoen bestaat half pension uit
ontbijt en avondmaal. Buiten het hoogseizoen
bestaat half pension uit ontbijt en lunch.

HOOGSEIZOEN
Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 175,00

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 258,30

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 333,20

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 529,20

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 25 augustus
Tussenseizoen: van 29 april t.e.m. 30 juni, van 26 augustus t.e.m. 29 september
Laagseizoen: van 1 t.e.m. 28 april, van 30 september t.e.m. 6 november

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Langestraat 91 - 8370 Blankenberge / www.malecothotel.be

Malecot Boutique Hotel
Malecot Boutique
Hotel: ideaal gelegen
tussen strand, casino en
winkelcentrum.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 600m te voet

TER PLAATSE
- Fitness is gratis aanwezig

Authentiek hotel, intussen 3de generatie
aan het roer met een vast en trouw
klantenbestand dat zich bij ons thuisvoelt.

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG

WEST-VLAANDEREN

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen met
bankkaart, credit card of cash
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het verblijf is niet rolstoeltoegankelijk.

- Van 1 januari t.e.m. 22 juli
- Van 11 september t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

BETALEND

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 15,00 per persoon
- Prijs parking: € 25,00 per nacht

HET VERBLIJF
Courtyard comfortkamer (1 à 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

PER KAMER

GRATIS

GRATIS

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 63,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 63,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 12 februari, vrijdag- en zaterdagnacht in mei en juni, van 1 t.e.m. 22 juli, op
31 december
Laagseizoen: alle overige periodes
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HOOGSEIZOEN
Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 80,15

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 90,30

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN
IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Collaert Mansionstraat 3 - 8000 Brugge / www.hotelfevery.be

Eco Hotel Fevery
Welkom in Eco-Hotel
Fevery, een ecologisch
verblijf in hartje Brugge,
met familiale sfeer en alle
comfort van een modern
driesterrenhotel.

WEST-VLAANDEREN

Hotel Fevery is rustig gelegen in een
volkse buurt van het historische centrum
naast de Sint-Gilliskerk op enkele minuten
wandelen van de Grote Markt, het
Chocolade Museum en het Kantcentrum.
Alle 10 kamers zijn voorbehouden
voor niet-rokers en zijn uitgerust met
privébad/douche, wc, haardroger,
telefoon, tv, radiowekker en gratis WiFi.
Wij aanvaarden ecocheques. Gratis
fietsenstalling met fiets-oplaadpunt. Start
de dag met een heerlijk en bovendien
gratis ontbijt.
Voor een ontspannen verblijf is er onze
privéparking, lift en salon waar je rustig
kan genieten van een Brugs biertje.

WANNEER GELDIG
-

Van 3 t.e.m. 13 januari
Van 28 januari t.e.m. 20 februari
Van 25 maart t.e.m. 12 juni
Van 8 juli t.e.m. 20 augustus
Van 26 augustus t.e.m. 17 september
Van 30 september t.e.m. 5 november
Van 25 t.e.m. 27 november
Van 1 t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kleine dubbele éénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met bad, douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
Duplex (4 personen)
- 2 tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 4 of 14 richting centrum
- Afstappen aan halte “Gouden Handstraat”
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

Wij verwelkomen families met kinderen
vanaf 6 jaar.
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BETALEND

GRATIS

BETALEND

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50% (te betalen bij de reservatie)
- Resterend bedrag te betalen bij het uitchecken
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs parking: € 15,00 per nacht

KAMER & ONTBIJT

Kleine dubbele éénpersoonskamer

1 nacht

€ 59,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 69,50

Duplex (4 personen)

1 nacht

€ 111,50

LAAGSEIZOEN

Kleine dubbele éénpersoonskamer

3 nachten

€ 166,00

Tweepersoonskamer

3 nachten

€ 187,00

Duplex (4 personen)

3 nachten

€ 313,00

Kleine dubbele éénpersoonskamer

1 nacht

€ 62,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 76,50

HOOGSEIZOEN

Duplex (4 personen)

1 nacht

€ 115,00

3 nachten

€ 176,50

Tweepersoonskamer

3 nachten

€ 208,00

Duplex (4 personen)

3 nachten

€ 334,00

Kleine dubbele éénpersoonskamer

SEIZOENEN
Laagseizoen: van 3 t.e.m. 13 januari, van 28 januari t.e.m. 10 februari, van 15 t.e.m. 17 februari,
20 februari, 1 december, van 5 t.e.m. 8 december, van 12 t.e.m. 15 december, van 19 t.e.m. 22 december
Hoogseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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WEST-VLAANDEREN

EXTRA INFO

PER TYPE

DUUR

PRIJZEN

‘t Zand 15 - 8000 Brugge / www.portinari.be

Hotel Portinari
Ontspannend en
comfortabel verblijf in het
centrum van Brugge.

WEST-VLAANDEREN

Hotel Portinari biedt de perfecte balans
tussen het moderne Brugge en de rijke
geschiedenis van de stad. Doorheen het
hele hotel ontdek je zowel oude meesters
als jonge artiesten, die in onze gangen,
ontbijtzaal en kamers een podium krijgen.
We ondersteunen de Brugse kunstenaars,
net zoals kunstweldoener Tommaso
Portinari dat deed in de 15de eeuw.
Onze stijlvol ingerichte hotelkamers met
minimalistische elementen en natuurlijk
licht bieden een comfortabel verblijf en
zijn voorzien van alle essentiële faciliteiten
zoals regendouche met doucheproducten,
minikoelkast, koffie en thee, televisie en
telefoon, safe, airconditioning en wifi.
Hier kan je na een drukke dag in Brugge
ontspannen in een oase van comfort en
rust.

NIEUW
WANNEER GELDIG

-

Van 1 januari t.e.m. 30 april
Van 3 mei t.e.m. 10 november
Van 12 november t.e.m. 29 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Classic standaardkamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Club familiekamer (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- Vanaf het station nog 900m te voet
OF
- In Brugge verschillende bussen
- Afstappen aan halte “ ‘t Zand”
- Vanaf de bushalte nog 140m te voet

Gelegen in een historisch gebouw
op het plein ’t Zand, is onze centrale
ligging de ideale uitvalsbasis om onze
prachtige stad te voet te ontdekken.
De vele winkels, restaurants, musea en
bezienswaardigheden bevinden zich
allemaal op wandelafstand van ons hotel.
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij aankomst te
betalen
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- De hotelkamers hebben een badkamer met
open design zonder deur. De glazen wand van
de badkamer is voorzien van een rolgordijn die
de glazen wand volledig kan bedekken indien
gewenst.
- Kinderbedje op aanvraag en naargelang
beschikbaarheid.

Classic standaardkamer

1 nacht

€ 90,00

Club Familiekamer

1 nacht

€ 123,50

Classic standaardkamer

1 nacht

€ 110,00

Club Familiekamer

1 nacht

€ 162,50

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 januari t.e.m. 14 april, van 16 september t.e.m. 29 december
Laagseizoen: van 15 april t.e.m. 15 september

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht (vanaf 18 jaar)

KAMER & ONTBIJT

LAAGSEIZOEN

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN

PER KAMER

DUUR

PRIJZEN
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Oude Burg 5 - 8000 Brugge / www.martinshotels.com

Martin’s Brugge
Unieke locatie in hartje
Brugge

HET VERBLIJF

Zoek je een comfortabele en verfijnde
hotelkamer in het stadscentrum van
Brugge? Martin’s Brugge 3 sterren superior
is ideaal gelegen in het Venetië van het
Noorden. Het is het enige driesterrenhotel
met standing in het historische
stadscentrum op een steenworp van de
Grote Markt en het Belfort.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus richting centrum
- Afstappen aan halte “Brugge Markt”
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

Martin’s Brugge is de ideale uitvalsbasis
om de stad te ontdekken.

WEST-VLAANDEREN

Charming kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met bad, douche en toilet

BETALEND

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

WANNEER GELDIG

EXTRA KOSTEN

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

GRATIS

- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs parking: € 30,00 per nacht (reservatie
enkel mogelijk bij aankomst en op basis van
beschikbaarheid).

GRATIS

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 5 en 12 februari, van 1 april t.e.m.
31 oktober, 25 en 26 november, 2 en 3 december,
9 en 10 december, 16 en 17 december, 23 en 24
december, van 26 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: 1 december, van 4 t.e.m.
8 december, van 11 t.e.m. 15 december, van 18
t.e.m. 22 december, 25 december
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 4 februari,
van 6 t.e.m. 11 februari, van 13 februari t.e.m.
31 maart, van 1 t.e.m. 24 november, van 27 t.e.m.
30 november
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PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 77,00

1 nacht

€ 82,50

1 nacht

€ 88,00

LAAGSEIZOEN
Charming kamer
TUSSENSEIZOEN
Charming kamer
HOOGSEIZOEN
Charming kamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Zevenkerken 4 - 8200 Brugge (Sint-Andries) / www.abdijzevenkerken.be

Sint-Andriesabdij Zevenkerken
“Oase van stilte”
Zevenkerken: een oase van
stilte en gebed.

Een goed gesprek, gezamenlijke
maaltijden met de gemeenschap, de
stilte en de rust vormen een absolute
meerwaarde tijdens je verblijf.
Aan de hoofdingang van de abdij word
je door de gastenpater verwelkomd.

WANNEER GELDIG
- Van 5 januari t.e.m. 11 maart
- Van 22 maart t.e.m. 30 december
- Op basis van beschikbaarheid

Trein naar Brugge
- In Brugge bus 72 richting Zedelgem Merkemveld
- Afstappen aan halte “Loppem Heidelberg”
- Van bushalte nog 1 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30% (wordt betaald bij reservatie
door overschrijving)
- Het resterende bedrag wordt cash op de dag van
aankomst betaald

EXTRA INFO

GRATIS

EXTRA KOSTEN

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

GRATIS

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Inbegrepen in volpensionformule: ontbijt,
middagmaal, vieruurtje en avondmaal, samen
met de monnikengemeenschap.
- Gasten worden aangespoord om deel te nemen
aan minstens één van de gebedsmomenten met
de monniken.

WEST-VLAANDEREN

Laat je verrassen door de inspirerende
diensten met de monniken. Laat
je inspireren door de verrassende
schoonheid van de omgeving.

OPENBAAR VERVOER

- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel): € 10,00 per persoon

PER PERSOON

DUUR

VOL PENSION

Éénpersoonskamer

1 nacht

€ 23,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 23,50

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Straat - Postcode
Duinkerkelaan
11 - Gemeente
8660 De Panne
/ Website
/ www.continentalhotel.be

C-Hotel Continental
Iconische Art-Nouveauparel op wandelafstand
van de zeedijk.

HET VERBLIJF

WEST-VLAANDEREN

C-Hotel Continental is ideaal gelegen
in het hart van De Panne, vlakbij de
zeedijk en het rustieke centrum. Dit
unieke hotel vermengt rijke historie met
moderne luxe en neemt je graag mee
in onze hedendaagse interpretatie van
Art Nouveau. Achter de historische gevel
schuilen 45 elegante kamers.
C-Hotel Continental is de perfecte
uitvalsbasis voor een strandvakantie.
Bovendien bevind je je meteen op de
ideale locatie om te shoppen, dineren
of het ontdekken van kunst, cultuur en
ontspanning. Laat je verrassen en stap
mee in de geschiedenis van dit iconisch
hotel!

Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Vierpersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Oostende-Knokke
- Afstappen aan halte “De Panne Centrum”
- Vanaf tramhalte nog 50m te voet

BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledig bedrag ter plaatse bij check-in te betalen

EXTRA INFO

GRATIS

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 70,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 98,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 84,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 119,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 26 t.e.m.
28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 1 juli t.e.m. 30
september, van 29 oktober t.e.m. 5 november,
van 29 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes
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HOOGSEIZOEN
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Meeuwenlaan 58 - 8660 De Panne / www.cajou.be

Hotel Europe
Hotel Europe heeft de
ideale ligging voor gasten
die willen wandelen in
het duinreservaat van
De Panne.

HET VERBLIJF
Eénpersoons- en tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Driepersoons- en vierpersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

Hotel Europe heeft een prachtige ligging,
op slechts 50m van het strand en 35 min.
lopen van Plopsaland. ‘s Ochtends kan je
genieten van een gevarieerd ontbijtbuffet
en er is gratis draadloos internet
beschikbaar.
De hotelkamers zijn gezellig en hebben
een eigen badkamer. Het uitgebreide
ontbijtbuffet bevat diverse lekkere soorten
brood en ontbijtgranen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

PRIJZEN

PER PERSOON

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte “De Panne Centrum”
- Van tramhalte nog 350m te voet

BETALEND BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

GRATIS

BETALEND

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed: € 15,00 per nacht per stuk
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht
- Prijs parking: € 10,00 per nacht

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

VOL PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 65,83

€ 87,78

€ 102,41

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 43,16

€ 66,57

€ 81,20

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 37,67

€ 58,59

€ 79,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 33,87

€ 55,01

€ 73,73

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Albert Dumontlaan 30 - 8660 De Panne / www.parkhoteldepanne.be

Hotel Parkhotel
Het in art deco-stijl
opgetrokken Parkhotel
heeft een mooie tuin
en lijkt op een groot
vakantiehuis.

WANNEER GELDIG

WEST-VLAANDEREN

Geniet van de heerlijke rust op slechts 250
meter van de zee. De frisse kamers van
het Parkhotel zijn voorzien van draadloos
internet, een flatscreen-tv en een eigen
badkamer met een douche.
Je kan dagelijks gebruikmaken van het
ontbijtbuffet, dat bestaat uit een ruime
keuze aan biologische en regionale
producten. Bij mooi weer kan je in de tuin
ontbijten. Voor lunch en diner biedt het
Parkhotel een driegangenmenu. Dankzij
de hoogwaardige ingrediënten zijn de
maaltijden heerlijk vers en vol van smaak.
Voor ontspanning kan je in de bar terecht
of op de veranda van het hotel, met mooi
uitzicht op de tuin.
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- Van 1 t.e.m. 9 januari
- Van 1 t.e.m. 20 februari: op vrijdag- en zaterdagnacht
- Van 25 februari t.e.m. 13 november
- Van 14 november t.e.m. 18 december: op vrijdagen zaterdagnacht
- Van 23 t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (voor 2, 3, 4 of 5 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

BETALEND

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne de kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte “De Panne Centrum”
- Van tramhalte nog 500m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot 50%
- Resterend bedrag ten laatste 4 dagen op voorhand te betalen

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

T.E.M. 1 JAAR

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

PRIJZEN

EXTRA KOSTEN

PER PERSOON

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 35,00

LAAGSEIZOEN
Tweepersoonskamer
Driepersoonskamer

1 nacht

€ 29,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 28,00

Vijfpersoonskamer

1 nacht

€ 23,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 53,90

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 42,23

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 38,50

Vijfpersoonskamer

1 nacht

€ 36,40

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Laagseizoen: 4, 11 en 18 februari, van 7 t.e.m. 11 maart, van 13 t.e.m. 18 maart, van 20 t.e.m. 24 maart,
van 27 t.e.m. 31 maart, van 18 t.e.m. 21 april, van 24 t.e.m. 28 april, van 10 t.e.m. 13 oktober, van
16 t.e.m. 20 oktober, van 24 t.e.m. 27 oktober, van 7 t.e.m. 10 november, 13, 18 en 25 november, 2, 9 en
16 december
Hoogseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

- Huur kinderbed (t.e.m. 1 jaar): € 10,00 per nacht
- Eénpersoonstoeslag: € 25,00 per nacht
- Er kan ter plaatse een driegangenmaaltijd
bijgeboekt worden aan € 23,00 per maaltijd
per persoon
- Prijs parking: € 15,00 per nacht
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Rodebergstraat 49 - 8954 Heuvelland (Westouter) / www.hotelbelvedere.be

Hotel Belvedere
Hotel Belvedere is gelegen
in een bosrijke omgeving
met mooi uitzicht op de
Kemmelberg.

WEST-VLAANDEREN

Er is een à la carte restaurant en een
buitenterras. In de omgeving vind je
bovendien een stoeltjeslift en kan je
paardrijden, fietsen en minigolf spelen.
Het hotel beschikt over een gratis
fietsenstalling en parking. Genieten in de
Westhoek!

Kamer (voor 1, 2 of 3 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad of douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ieper
- In Ieper belbus 79 richting Ieper Zuid
- Afstappen aan halte “Westouter Rodeberg”
- Van bushalte nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag te betalen bij aankomst met
cash of bankkaart

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND
ELEKTRISCH

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG
- In januari: op zaterdag en zondag
(uitgezonderd 1 januari)
- In februari, maart en april: op vrijdag, zaterdag
en zondag (tijdens de krokus- en paasvakantie
alle dagen)
- Van 4 t.e.m. 31 mei
- Van 3 t.e.m. 5 juni
- Van 10 t.e.m. 12 juni
- Van 1 t.e.m. 6 juli
- Van 11 t.e.m. 31 juli
- Van 12 t.e.m. 21 augustus
- Van 26 t.e.m. 28 augustus
- In september, oktober, november en december:
op vrijdag, zaterdag en zondag (uitgezonderd
11 t.e.m. 13 november, 23 t.e.m. 25 december en
30 t.e.m. 31 december)
- Op basis van beschikbaarheid
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HET VERBLIJF

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Grote honden zijn niet toegelaten, kleine honden
en katten wel.
- De bar en het restaurant zijn gesloten op
woensdag en donderdag. Ontbijt wordt wel elke
dag geserveerd.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 1,25 per persoon per dag

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 51,10

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 63,70

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 81,20

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN
IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Westendelaan 37 - 8430 Middelkerke / www.middelpunt.be

Hotel Middelpunt
Uniek hotel met
de puntjes op zorg.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Hotel Middelpunt is een hotel voor
een zorgeloze vakantie MET zorg.

WEST-VLAANDEREN

Als gast met een beperking en/of een
(hoge) zorgvraag kan je volop genieten
van een aangenaam verblijf aan de kust
in de bruisende badstad Middelkerke.
Het comfort, de sfeer en de
accommodatie van een hotel combineren
we met de faciliteiten en de volledige
toegankelijkheid van een zorghotel. Heb
je een zorgvraag, dan zoeken wij met
het zorgteam de gepaste oplossing! We
beschikken over heel wat extra troeven
die een verblijf in Middelpunt de moeite
waard maken.

Tweepersoonskamer
- 2 hoog/laagbedden
- Aangepaste badkamer met douche,
onderrijdbare wastafel en toilet
Familiekamer (max. 4 personen)
- 2 slaapkamers met 2 hoog/laagbedden
- Aangepaste badkamer met douche,
onderrijdbare wastafel en toilet

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Middelkerke Casino”
- Van tramhalte nog 600m te voet

We verwelkomen je graag, samen met
familie, mantelzorger of in groep, in onze
32 aangepaste kamers. De keukenploeg
legt je culinair in de watten, rekening
houdend met jouw wensen.
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GRATIS
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GRATIS

GRATIS

BETALEND

TER PLAATSE
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 89,00

Familiekamer

1 nacht

€ 145,00

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- 1 volwassene + 1 kind t.e.m. 3 jaar =
tarief éénpersoonskamer.
- Elke gast heeft recht op 1 x toegang tot het
zwembad in Middelkerke.
- De kamers zijn uitgerust met noodoproepsysteem, hoog/laagbedden en een aangepaste
badkamer met onderrijdbare wastafel.
- Manuele tilliften kunnen vrij gebruikt worden
(te reserveren!).

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 97,00

Familiekamer

1 nacht

€ 162,00

TUSSENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN
Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 121,00

Familiekamer

1 nacht

€ 178,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 mei t.e.m. 31 augustus, op vrijdag- en zaterdagnacht in april (uitgezonderd
29-30 april), september en oktober, op 4 en 5 november, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: op vrijdag- en zaterdagnacht in januari, februari, maart, november (uitgezonderd
4-5 november) en december (uitgezonderd 23-24 en 30-31 december), van zondag t.e.m. donderdag in
september en oktober
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

EXTRA INFO

- Huur kinderbed: € 10,00 per stuk per nacht
- Eénpersoonstoeslag: € 30,00 per nacht

KAMER & ONTBIJT

LAAGSEIZOEN

- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag op voorhand betalen

EXTRA KOSTEN

PER KAMER

DUUR

PRIJZEN
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Groentemarkt 19 - 8400 Oostende / www.leparisienoostende.be

Hotel Le Parisien

WEST-VLAANDEREN

Geniet in Hotel Le Parisien
van een rustig en intiem
verblijf en laat je onderdompelen in de gezellige
sfeer van de koningin der
badsteden.
Le Parisien huisvest een charmant
en stijlvol hotel met 24 verzorgde
en moderne kamers, gelegen op de
Groentemarkt in het hartje van Oostende.
Deze 24 kamers zijn ondergebracht in
een prachtig herenhuis, dat sinds 2005
een beschermd monument is. De gevel in
eclectische stijl weerspiegelt nog steeds
de charme van weleer. Het interieur
daarentegen werd volledig vernieuwd en
straalt warmte en gezelligheid uit.

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche of bad en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 500m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse te betalen bij
aankomst

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Opgelet: inchecken tussen 15 en 18 u., zo niet
graag verwittigen per telefoon op 059 279 006.

EXTRA KOSTEN

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 2 oktober
- Van 31 oktober t.e.m. 30 december
- Op basis van beschikbaarheid

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 54,00

1 nacht

€ 83,30

LAAGSEIZOEN
Tweepersoonskamer
HOOGSEIZOEN
Tweepersoonskamer

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 april t.e.m. 30 september
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart, 1 en 2 oktober, van 31 oktober t.e.m. 30 december
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Wellingtonstraat 15 - 8400 Oostende / www.royalastrid.be

Hotel & Wellness Royal Astrid

WEST-VLAANDEREN

Er even tussenuit naar
Oostende! Haal de stress
uit je lijf in dit exclusieve
wellnessverblijf.
Eerst even ontspannen in het zwembad?
Of verkies je uit te blazen in het
wellnesscomplex van meer dan 500m2
met onder andere: een panoramasauna,
stoombad, jacuzzi, zoutgrot, ijsgrot,
verwarmd voetbad of een zitbank met
helende minerale stenen. Geniet van een
deugddoende lichaamsmassage gevolgd
door een relaxmoment in één van onze
relaxruimtes of lounge met aquarium.
Laat de zeelucht je nieuwe energie geven.
En ga herboren weer naar huis...

Superiorkamer 4 personen
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed of 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Superiorkamer 6 personen
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Oostende Koninginnelaan”
- Het hotel bevindt zich vlak tegenover de halte

Van 2 januari t.e.m. 10 februari
Van 15 februari t.e.m. 14 april
Van 19 april t.e.m. 23 december
Van 26 t.e.m. 28 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Standaardkamer 2 personen
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Standaardkamer 3 personen
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
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GRATIS

TER PLAATSE
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

WANNEER GELDIG
-

BETALEND BETALEND

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
-

Toeristenbelasting: € 3,00 per kamer per nacht
Huur kinderbed: € 10,00 per stuk per nacht
Prijs huisdier: € 10,00 per nacht
Prijs parking: € 21,50 per nacht

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

HALF PENSION

Standaard 2 personen (2 volw. of 1 volw. + 1 kind)

1 nacht

€ 69,30

€ 128,10

Standaard 3 personen (3 volw. of 1/2 volw. + 1/2 kind.)

1 nacht

€ 83,30

€ 132,30

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

€ 101,04

€ 169,68

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 115,50

€ 193,90

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

€ 134,75

€ 232,75

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 161,70

€ 279,30

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

LAAGSEIZOEN - AFWIJKENDE PERIODE
Standaard 2 personen (2 volw. of 1 volw. + 1 kind)

1 nacht

€ 93,80

€ 133,00

Standaard 3 personen (3 volw. of 1/2 volw. + 1/2 kind.)

1 nacht

€ 107,80

€ 156,80

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

€ 122,50

€ 191,10

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 140,00

€ 218,40

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

€ 155,19

€ 253,19

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 186,20

€ 303,80

TUSSENSEIZOEN
Standaard 2 personen (2 volw. of 1 volw. + 1 kind)

1 nacht

€ 91,70

€ 130,90

Standaard 3 personen (3 volw. of 1/2 volw. + 1/2 kind.)

1 nacht

€ 114,62

€ 163,63

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

€ 129,25

€ 197,85

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 147,70

€ 226,10

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

€ 169,75

€ 267,75

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 203,70

€ 321,30

Standaard 2 personen (2 volw. of 1 volw. + 1 kind)

1 nacht

€ 116,20

€ 155,40

Standaard 3 personen (3 volw. of 1/2 volw. + 1/2 kind.)

1 nacht

€ 139,13

€ 187,25

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

€ 150,67

€ 219,27

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 172,20

€ 250,60

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

€ 190,19

€ 288,19

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 228,20

€ 345,80

TUSSENSEIZOEN - AFWIJKENDE PERIODE

Standaard 2 personen (2 volw. of 1 volw. + 1 kind)

1 nacht

€ 106,40

€ 145,60

Standaard 3 personen (3 volw. of 1/2 volw. + 1/2 kind.)

1 nacht

€ 123,90

€ 172,90

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

€ 148,22

€ 216,82

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 169,40

€ 247,80

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

€ 193,69

€ 291,69

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 232,40

€ 350,00

Standaard 2 personen (2 volw. of 1 volw. + 1 kind)

1 nacht

€ 130,90

€ 170,10

Standaard 3 personen (3 volw. of 1/2 volw. + 1/2 kind.)

1 nacht

€ 148,40

€ 197,40

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

€ 169,68

€ 238,28

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 193,90

€ 272,30

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

€ 214,06

€ 312,06

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

€ 256,90

€ 374,50

HOOGSEIZOEN - AFWIJKENDE PERIODE

WEST-VLAANDEREN

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 24 september (met afwijkende periode van 15 juli t.e.m. 15 augustus)
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni & van 25 september t.e.m. 5 november
Laagseizoen: van 2 januari t.e.m. 31 maart & van 6 november t.e.m. 28 december
LET OP: op zaterdagnacht, tijdens verlengde weekends en schoolvakanties gelden er afwijkende tarieven voor bovenstaande seizoenen

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Hertstraat 15 - 8400 Oostende / www.upstairshotel.com

Upstairs Hotel

WEST-VLAANDEREN

Upstairs: een
verzamelplaats voor
wereldreizigers,
citytrippers, artiesten,
creatievelingen of gewoon
de buurman om de hoek.
Laat je bij Upstairs Hotel
onderdompelen in sfeer en gezelligheid.
Met democratische prijzen en een
toegankelijke sfeer, is Upstairs Hotel thé
place to be in Oostende. Je kan in onze
sociale hubs genieten van een hapje of
een drankje, maar uiteraard bieden we
ook plaats aan de harde werkers met tal
van flexplekken.
Upstairs is een plaats waar iedereen
welkom is! Het hotel bevindt zich in het
bruisende centrum van Oostende, dé
stad aan zee. Op een steenworp van de
uitgestrekte stranden, kan je genieten van
een strandvakantie of een aangename
wandeling langs de zeedijk. Doorheen
het jaar zijn er tal van activiteiten en
bezienswaardigheden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Vierpersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Marie-Joséplein”
- Vanaf tramhalte nog 350m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag ter plaatse te betalen bij
aankomst

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht
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BETALEND

GRATIS

GRATIS

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 56,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 91,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 77,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 112,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

WEST-VLAANDEREN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 26 t.e.m.
28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 1 juli t.e.m.
30 september, van 29 oktober t.e.m. 5 november,
van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Kustlaan 99 - 8380 Zeebrugge / www.ibisstyleszeebrugge.be/nl

Ibis Styles Zeebrugge
Ibis Styles Zeebrugge,
het adres aan de
Belgische kust voor
de vakantieganger!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Ontbijt en wifi zijn bij het ibis Styles in
Zeebrugge bij de prijs inbegrepen.

WEST-VLAANDEREN

Een splinternieuw hotel met 79 kamers,
allemaal met airco. Het hotel bevindt zich
op Coney Island, direct achter de haven
van Zeebrugge, dicht bij het station in de
driehoek Brugge, Knokke, Blankenberge.
De ontbijtzaal biedt uitzicht op het terras
en zwembad. Dit is hét adres aan de
Belgische kust voor de zakenreiziger én
de vakantieganger.

Standaardkamer (2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
Standaard suite (4 personen; max. 2 volw.)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met microgolf, koelkast

BETALEND

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Zeebrugge
- Vanaf het station nog 700m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen (cash
of met bankkaart)

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs parking: € 10,00 per nacht
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BETALEND

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

SEIZOENEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Standaardkamer

1 nacht

€ 69,30

Standaard suite

1 nacht

€ 87,50

Standaardkamer

1 nacht

€ 90,30

Standaard suite

1 nacht

€ 118,30

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

TUSSENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN
Standaardkamer

1 nacht

€ 101,50

Standaard suite

1 nacht

€ 139,30

WEST-VLAANDEREN

Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari, van 28
februari t.e.m. 6 maart, van 4 t.e.m. 17 april,
van 29 april t.e.m. 1 mei, van 26 t.e.m. 28 mei,
van 4 t.e.m. 5 juni, van 1 juli t.e.m. 31 augustus,
van 1 t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 3 april, van 18 t.e.m.
28 april, van 2 t.e.m. 25 mei, van 29 mei t.e.m.
3 juni, van 6 t.e.m. 30 juni, van 1 september t.e.m.
31 oktober
Laagseizoen: van 9 januari t.e.m. 27 februari,
van 7 t.e.m. 31 maart, van 7 november t.e.m.
22 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Louisweg 46 - 8620 Nieuwpoort / www.cm.zorgverblijven.be

Zorgverblijf Ter Duinen
Tot rust komen aan zee in
een aangepaste omgeving,
dat kan in Zorgverblijf Ter
Duinen!

WEST-VLAANDEREN

Soms wil je er even tussenuit. Je laten
omringen door goede zorgen en je zinnen
verzetten. CM-Zorgverblijf Ter Duinen is de
oplossing voor wie echt van vakantie wil
genieten.
Ons volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke zorgverblijf combineert
ontspanning met een warme, sociale sfeer
die je nergens anders vindt. Ook wie nood
heeft aan extra zorgen kan zich bij ons
laten omringen door de beste medische
en verpleegkundige zorgen en genieten
van het echte vakantiegevoel.
Kom ontspannen op de zeedijk of
genieten van het strand. Je kan alleen,
met je begeleider of in groep op vakantie
komen. Schuif gezellig mee aan tafel,
maak vrienden in de bar, of klets wat bij
met onze vrijwilligers. Hier valt elke dag
iets nieuws te beleven.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid
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HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Zonnebloem”
- Vanaf tramhalte nog 1 km te voet
OF
- In Oostende bus 69 richting Veurne
- Afstappen aan halte “Louisweg”
- Vanaf bushalte nog 500m te voet

GRATIS

TER PLAATSE

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

- Animatie is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Indien je zorgen nodig hebt, dient dit op voorhand aangevraagd te worden.

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

VOL PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
Éénpersoonskamer

1 nacht

€ 57,26

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 49,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Koningsstraat 79 - 8400 Oostende / www.koninklijkevilla.be

Zorghotel Koninklijke Villa
Kom in comfort tot rust
mét de nodige zorg!

OPENBAAR VERVOER

Het gezondheidscentrum beschikt over
20 comfortabele kamers. Een permanente
aanwezigheid van zorgkundigen,
met verpleegkundige ondersteuning,
garandeert je een directe hulpverlening
op elk moment van de dag en nacht.
Exclusieve ligging met zicht op zee op
500m van winkelcentrum Oostende.
Rustige ligging in een tuin van 11.000m2
boven de Koninklijke Gaanderijen.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

BETALEND

- Volledige bedrag bij aankomst te betalen
- Bij check-out worden bijkomende diensten en
consumpties afgerekend

GRATIS

GRATIS

WEST-VLAANDEREN

Zorgcontinuïteit, wellbeing en gezonde
gastronomie zorgen ervoor dat je in alle
rust en stijl op adem kan komen in ons
hotel voor personen met een zorgvraag of
chronische ziekte.

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Oostende Koninginnenlaan”
- Van tramhalte nog 50m te voet

EXTRA INFO
GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Gezondheidscentrum Koninklijke Villa is een
zorghotel en een erkend hersteloord. Enkel
toegankelijk voor personen met een zorg- of
herstelvraag en/of chronische ziekte.

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Wellbeing behandeling (optioneel):
€ 30,00 à € 60,00
- Eventuele raadpleging artsen
- Prijs parking: € 15,00 per periode

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

VOL PENSION

1 nacht

€ 100,00

HEEL HET JAAR DOOR
Tweepersoonskamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Polderwind 4 - 8377 Zuienkerke / www.domeinpolderwind.be

Zorghotel Domein Polderwind
Een fantastische
vakantiebeleving zonder
beperkingen!

OPENBAAR VERVOER

WEST-VLAANDEREN

Hotel Domein Polderwind is een ideaal
viertsterren-vakantiehotel voor mensen
die enerzijds ter plaatse willen genieten
van rust, natuur, beleving en comfort, en
anderzijds een zeer goede uitvalsbasis
wensen naar het cultuurhistorische
Brugge en de kust.
Voor mensen met een specifieke zorgen hulpvraag is het hotel uitzonderlijk
ingericht. De combinatie van een
hartelijke gastvrijheid, de volledige
toegankelijkheid en een uitgebreid
aanbod aan (zorg)faciliteiten bieden alle
ingrediënten voor een zeer aangename
en ontspannende “vakantie zonder
beperkingen”. We verwelkomen je graag,
samen met de familie, mantelzorger of in
groep. De chef-kok met zijn team spelen
graag in op ieders wensen.

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 16 januari
- Van 1 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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Trein naar Brugge of Blankenberge
- In Brugge of Blankenberge bus 33
- Afstappen aan halte “Zuienkerke - Dudzele
Kalsijde”
- Vanaf bushalte nog 200m te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

- Volledige bedrag ter plaatse te betalen

BETALEND

GRATIS

ZWEMMEER

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Maximum 1 extra kind bij op de kamer.

GRATIS

EXTRA KOSTEN

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 3 JAAR

- Huur kinderbed: gratis (t.e.m. 3 jaar);
€ 35,00 per nacht (van 4 t.e.m. 10 jaar)

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 88,20

1 nacht

€ 88,50

LAAGSEIZOEN
Tweepersoonskamer
HOOGSEIZOEN
Tweepersoonskamer

SEIZOENEN
Hoogseizoen: alle schoolvakanties en verlengde weekends
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN
IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Molentje 8 - 8340 Damme (Moerkerke) / www.altijdgenieten.be

B&B Altijd Genieten
B&B Altijd Genieten
hoopt dat de gasten hier
inderdaad genieten.

WANNEER GELDIG
- Van 7 januari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

B&B Altijd Genieten werd erkend met het
A+ label (zelfstandig toegankelijk) voor
toegankelijk toerisme.

WEST-VLAANDEREN

B&B Altijd Genieten ligt op enkele
kilometers van Damme en op een tiental
kilometer van zowel Brugge, Sluis als onze
Belgische kust.
Fiets- en wandelroutes zijn altijd vlakbij.
’s Ochtends is het genieten van een
uitgebreid ontbijt aan een sfeervolle tafel.
De woon- en leefveranda doet dienst als
ontbijtruimte. Indien gewenst kan men
gebruik maken van de privékeuken.
De woon- en leefveranda biedt uitzicht
op de mooi verzorgde tuin met
petanquebaan en barbecue.
Indien nodig kan zorg op maat geboden
worden.

Kamer (voor 1, 2, 3 of 4 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast, vaatwasser

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 62 richting MiddelburgMoerkerke-Middelburg
- Afstappen aan halte “Moerkerke Plaats”
(aan de kerk)
- Van bushalte minder dan 1 km te voet
- Indien hulp nodig, of bij slecht weer, vervoer
met de auto naar B&B

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag een maand voor aankomst te
betalen
- Last-minute reserveringen bij aankomst te
betalen

De perfecte omgeving om volledig te
ontspannen.
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN
- Eénpersoonstoeslag: € 10,00 per nacht
(enkel indien mensen in groep reizen en niet
samen op dezelfde kamer willen slapen)

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 40,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 60,00

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 80,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 100,00

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

WEST-VLAANDEREN

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Zorg en/of hulpmiddelen nodig tijdens jouw
verblijf? Dat kan perfect bij B&B Altijd Genieten.
Hoog-laagbedden- en baden, passieve en actieve
tilliften, doucherolstoel, personenalarmtoestellen zijn aanwezig.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Diepestraat 6 - 8720 Wakken / www.dezoetekers.be/

B&B De Zoete Kers
De ideale uitvalsbasis
voor de wandel- en
fietsliefhebber!

WANNEER GELDIG

WEST-VLAANDEREN

Wij verwelkomen jullie graag in onze
B&B die wij sinds januari 2010 uitbaten.
Wakken is een landelijke gemeente en
maakt deel uit van Dentergem. Het ligt
middenin de Leiestreek. De Zoete Kers ligt
net uit de dorpskern. Aan 2 zijden kijkt
men uit over de landerijen, terwijl de
dorpskern zelf met (weekend)restaurants
en cafés op amper 800m afstand ligt.
Men kan vlot aansluiten op de
fietsknooppuntroute Leiestreek, wij liggen
tussen knooppunt 18 en 78. Ook op het
Brugse Ommeland kan men aansluiten in
Dentergem (4 km). Gent en Kortrijk liggen
op max. een half uurtje met de auto.
Provinciesteden Tielt en Waregem kunnen
een leuke fietsuitstap zijn.
De regio is ook aangenaam om
te wandelen. Museumliefhebbers
komen in de Leiestreek ruim aan hun
trekken. Nieuw is het wandelnetwerk
Meikensbossen in Dentergem op 4 km.
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-

Van 3 januari t.e.m. 13 februari
Van 21 februari t.e.m. 12 juni
Van 1 juli t.e.m. 21 augustus
Van 29 augustus t.e.m. 18 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Studio (max. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk of Tielt
- In Kortrijk of Tielt bus 53 richting respectievelijk
Tielt en Kortrijk
- Afstappen aan de halte “Wakken Rustoord”
- Van bushalte nog 500m te voet
OF
Trein naar Waregem
- In Waregem belbus 88 richting Oeselgem
Vierschaar (belbus minstens 2 u. op voorhand
verwittigen)
- Afstappen aan halte “Wakken Verstaenlaan”
- Van bushalte nog 200m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Afrekenen bij vertrek: cash of met de bankkaart

EXTRA KOSTEN
- Eénnachtstoeslag: € 7,00 per kamer

KAMER & ONTBIJT

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 45,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 61,75

Studio (max. 4 personen)

1 nacht

€ 65,00

HEEL HET JAAR DOOR

WEST-VLAANDEREN

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

PER KAMER

DUUR

PRIJZEN

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Wenduinsesteenweg 150 - 8420 De Haan / www.centerparcs.be

Center Parcs Park De Haan
Cottages - richtprijzen
Vernieuwd strandplezier
en speelvertier, bij de
charmantste badplaats
van België!

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

WEST-VLAANDEREN

In Park De Haan ravotten de kleintjes in
de indoor speelwereld en sporten tieners
op het langste strand van België, op 1 km
van het park.
Genieten in het charmante centrum van
De Haan of ook nog een stedentrip erbij?
UNESCO werelderfgoed stad Brugge ligt
maar een half uurtje verder.

Comfort cottage 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Comfort cottage 5 personen
- 5 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

BETALEND BETALEND

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge of Oostende
- In Blankenberge of Oostende de kusttram
richting De Haan
- Afstappen aan halte “De Haan Zwarte Kiezel”
- Van tramhalte “Zwarte Kiezel” bus 31 richting
Brugge
- Afstappen aan halte “Wenduine Sunparks-Center
Parcs”
- Van tramhalte nog ongeveer 500m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Volledige bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor
aankomst te zijn voldaan
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GRATIS

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

PER COTTAGE

WEEKEND (VR-MA)
ZELFKOOK
max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

MIDWEEK (MA-VR)
ZELFKOOK
max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE
Comfort cottage 4 personen

€ 449,90

€ 537,90

Comfort cottage 5 personen

€ 449,90

€ 548,90

Comfort cottage 4 personen

€ 845,90

€ 724,90

Comfort cottage 5 personen

€ 845,90

€ 724,90

Comfort cottage 4 personen

€ 812,90

€ 1197,90

Comfort cottage 5 personen

€ 856,90

€ 1241,90

Comfort cottage 4 personen

€ 526,90

€ 625,90

Comfort cottage 5 personen

€ 548,90

€ 636,90

EXTRA KOSTEN

Comfort cottage 4 personen

€ 581,90

€ 625,90

- Toeristenbelasting:
€ 2,25 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel): € 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combipakket lakens en handdoeken:
€ 13,25 per persoon
- Prijs huisdier: € 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

Comfort cottage 5 personen

€ 581,90

€ 636,90

PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- Ieder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

HERFSTVAKANTIE

LAAGSEIZOEN

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Polderstraat 158 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.sunparks.be/oostduinkerke

Sunparks Oostduinkerke aan Zee
Huisjes - richtprijzen

WEST-VLAANDEREN

Op slechts enkele
kilometers van het strand,
verblijf je in comfortabele
vakantiehuizen met eigen
tuin.
Sunparks Oostduinkerke aan zee
ligt vlakbij geliefde badplaatsen als
Nieuwpoort en Koksijde. In de omgeving
zijn tal van uitstappen mogelijk. Van een
dagje pret in attractiepark Plopsaland
De Panne, tot een boeiende trip in de
historische Westhoek. De Tourist Guide
op het park helpt je graag verder met het
plannen van de uitstap.
Ook op het park valt genoeg te beleven,
onder andere in het zwembad Aquafun en
de indoor speeltuin Kids World. Daarnaast
kun je verschillende sporten beoefenen,
zoals boogschieten, badminton, tennis en
strandvolleybal.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Select vakantiehuis 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Select vakantiehuis 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

BETALEND BETALEND

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus 68 richting Oostende/
Nieuwpoort/Koksijde Kazerne/Veurne
- Afstappen aan halte “Oostduinkerke Sunparks
Polderstraat”
- Van bushalte nog 100m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor
aankomst te zijn voldaan
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GRATIS

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- In 2022 hanteert Sunparks maximum richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.sunparks.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- Ieder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 3,25 per persoon per nacht (vanaf 3 jaar)
- Huur lakens (optioneel): € 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combipakket lakens en handdoeken
(optioneel): € 13,25 per persoon
- Prijs huisdier: € 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

WEEKEND (VR-MA)
ZELFKOOK

MIDWEEK (MA-VR)
ZELFKOOK

Select vakantiehuis 4 personen

€ 427,90

€ 493,90

Select vakantiehuis 6 personen

€ 449,90

€ 526,90

Select vakantiehuis 4 personen

€ 845,90

€ 614,90

Select vakantiehuis 6 personen

€ 955,90

€ 702,90

Select vakantiehuis 4 personen

€ 614,90

€ 823,90

Select vakantiehuis 6 personen

€ 669,90

€ 988,90

Select vakantiehuis 4 personen

€ 449,90

€ 482,90

Select vakantiehuis 6 personen

€ 493,90

€ 537,90

Select vakantiehuis 4 personen

€ 449,90

€ 504,90

Select vakantiehuis 6 personen

€ 493,90

€ 548,90

PRIJZEN

PER HUISJE

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

EXTRA INFO

HERFSTVAKANTIE

LAAGSEIZOEN

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Varsenareweg 29 - 8490 Jabbeke / www.kleinstrand.be

Holidaypark Klein Strand

WEST-VLAANDEREN

Recreatiepark Klein Strand
te Jabbeke is een ideale
uitvalsbasis voor wie
zowel de kust als Brugge
wil bezoeken.
Je vindt bij ons tal van recreatiemogelijkheden met als blikvanger het
grote recreatiemeer. Hier kan je zonnen
op het ‘klein’ strand, zwemmen en
leren waterskiën. Onze comfortabele
vakantiechalets zijn modern ingericht en
bieden je alle comfort van thuis.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Stacaravan voor 4 personen
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Stacaravan voor 6 personen
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

GRATIS

BETALEND

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 52 richting Oostende
- Afstappen aan halte “Jabbeke dorp”
- Van bushalte nog 150m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ZWEMVIJVER

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig

PRIJZEN

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA INFO
- Lakens zijn verplicht te huur.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.

ZELFKOOK

Stacaravan voor 4 personen

Lang weekend (vr-ma)

€ 178,50

Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vr)

€ 238,00

Stacaravan voor 4 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 357,00

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend (vr-ma)

€ 210,00

Stacaravan voor 6 personen

Midweek (ma-vr)

€ 280,00

Stacaravan voor 6 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 420,00

Lang weekend (vr-ma)

€ 199,50

TUSSENSEIZOEN
Stacaravan voor 4 personen
Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vr)

€ 266,00

Stacaravan voor 4 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 399,00

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend (vr-ma)

€ 241,50

Stacaravan voor 6 personen

Midweek (ma-vr)

€ 322,00

Stacaravan voor 6 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 483,00

HOOGSEIZOEN
Stacaravan voor 4 personen

Lang weekend (vr-ma)

€ 262,50

Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vr)

€ 350,00

Stacaravan voor 4 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 525,00

SEIZOENEN

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend (vr-ma)

€ 294,00

Hoogseizoen zomer: van 13 juli t.e.m.
16 augustus
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 26
t.e.m. 29 mei, van 1 t.e.m. 12 juli, van 17 t.e.m.
31 augustus
Tussenseizoen: van 25 februari t.e.m. 5 maart,
van 19 april t.e.m. 25 mei, van 30 mei t.e.m.
30 juni, van 1 t.e.m. 30 september, van 28 oktober t.e.m. 5 november
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 24 februari,
van 6 t.e.m. 31 maart, van 1 t.e.m. 27 oktober,
van 6 november t.e.m. 31 december

Stacaravan voor 6 personen

Midweek (ma-vr)

€ 392,00

Stacaravan voor 6 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 588,00

Lang weekend (vr-ma)

€ 294,00

WEST-VLAANDEREN

EXTRA KOSTEN

DUUR

LAAGSEIZOEN

- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag 1 maand op voorhand te
betalen

- Huur lakens (verplicht): € 8,00 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 5,00 per persoon per pakket

PER TYPE

HOOGSEIZOEN ZOMER
Stacaravan voor 4 personen
Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vr)

€ 392,00

Stacaravan voor 4 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 686,00

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend (vr-ma)

€ 315,00

Stacaravan voor 6 personen

Midweek (ma-vr)

€ 420,00

Stacaravan voor 6 personen

Week (ma-ma of vr-vr)

€ 735,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Bassevillestraat 141 - 8434 Middelkerke (Westende) / www.kompascamping.be

Kompas Camping Westende

WEST-VLAANDEREN

Kompas Camping
Westende, dat is heerlijk
tot rust komen nabij het
strand!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Op Kompas Camping Westende verhuren
we verschillende kampeerplaatsen
voor ieders budget en smaak. Met
een trekkerstentje van minder dan
8 m2 op stap? Huur dan een plaats
op de tentenweide! Opgelet: op de
tentenweide is geen elektriciteit en
kan je je wagen niet parkeren. Wil je
liever een eigen en ruimer perceel (110
m2) met elektriciteit? Dan boek je een
standaard kampeerplaats. Geen eigen
kampeergerief? Boek dan een Comfort
Lodge!
Kompas Camping Westende ligt op 10 min.
wandelen van het strand. Kinderen zijn
dol op onze waterspeeltuin en speelweide.
Inkopen doe je in de campingshop of
bakkerij. Geen zin om te koken? In de
gezellige taverne ‘De Piete’ schuif je de
benen onder tafel voor de lekkerste visen andere gerechten.

Kampeerplaats tentenweide (voor tenten)
- Eigen tent meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 8 m2
- Geen elektriciteit aanwezig
Standaard kampeerplaats
(voor tenten, caravans en campers)
- Eigen tent, caravan of camper meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 110 m2
- Elektriciteit aanwezig
Lodge (max. 6 personen)
- Tweepersoonsbed, éénpersoonsbedden en
stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Sint-Laureins”
- Van tramhalte nog 700m te voet

Kom je ook?
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GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

IN DE LODGE

BETALEND

VOOR KAMPEERPLAATS

GRATIS

ENKEL IN
DE LODGE

GRATIS

ENKEL IN
DE LODGE

GRATIS

ENKEL IN
DE LODGE

TER PLAATSE
PRIJZEN

- Animatie is gratis aanwezig tijdens de
Belgische schoolvakanties

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

LAAGSEIZOEN

- Volledige bedrag op voorhand te betalen

Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 7,20

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 15,00

EXTRA INFO

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 153,00

- Lakens zijn gratis aanwezig in de lodges.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Voor de kampeerplaatsen: eigen tent, caravan of
camper meebrengen.
- Wifi is betalend voor de kampeerplaatsen en
inbegrepen in de lodges.
- Verhuur van de lodges is per week, weekend of
midweek.

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 153,00

Lodge

Week (vr-vr)

€ 258,00

EXTRA KOSTEN

Lodge

- Toeristenbelasting:
€ 1,50 per persoon per nacht (vanaf 2 jaar)
- Eindschoonmaak lodge (verplicht): € 59,00
- Meerkost extra persoon op de kampeerplaats
(vanaf 3de persoon): € 3,95 per persoon per
nacht
- Prijs huisdier: € 3,60 per dier per nacht
(max. 2 dieren)

LAAGSEIZOEN+
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 7,20

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 19,20

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 189,00

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 189,00

Week (vr-vr)

€ 321,00

TUSSENSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 7,80

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 25,80

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 209,40

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 209,40

Lodge

Week (vr-vr)

€ 351,00

TUSSENSEIZOEN+

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 9 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen+ (enkel voor de lodges):
van 1 t.e.m. 8 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 26 mei
t.e.m. 29 mei, van 28 oktober t.e.m. 6 november,
van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen+: van 1 t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m.
30 september
Laagseizoen: alle overige periodes

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 333,00

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 333,00

Lodge

Week (vr-vr)

€ 561,00

WEST-VLAANDEREN

WANNEER EN HOE BETALEN

HOOGSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 9,00

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 27,60

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 399,00

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 399,00

Lodge

Week (vr-vr)

€ 675,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Brugsesteenweg 49 - 8620 Nieuwpoort / www.kompascamping.be

Kompas Camping Nieuwpoort
Kompas Camping
Nieuwpoort biedt alle
ingrediënten en faciliteiten
voor een topvakantie!

WEST-VLAANDEREN

Op Kompas Camping Nieuwpoort
verhuren we verschillende accommodaties
voor ieders budget en smaak. Boek een
Comfort Lodge met terras en (privé)
parkeerplaats! Of kom kamperen met
eigen tent, caravan of camper.
Kompas Camping ligt tussen kust en
polders, aan het spaarbekken van de
Ijzer. Je beleeft er uren waterplezier in
de verwarmde openluchtzwembaden
met waterglijbaan! Inkopen doe je in de
campingshop of bakkerij. Geen zin om te
koken? Haal lekkers in onze snackbar of
ga uit eten in onze brasserie.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kampeerplaats tentenweide (voor tenten)
- Eigen tent meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 8 m2
- Geen elektriciteit aanwezig
Standaard kampeerplaats
(voor tenten, caravans en campers)
- Eigen tent, caravan of camper meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 110 m2
- Elektriciteit aanwezig
Lodge (max. 6 personen)
- Tweepersoonsbed, éénpersoonsbedden en
stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus richting De Panne
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort-Dorp”
- Van bushalte nog 2 km te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

IN DE LODGE

BETALEND

VOOR KAMPEERPLAATS

GRATIS

ENKEL IN
DE LODGE

GRATIS

ENKEL IN
DE LODGE

GRATIS

GRATIS

ENKEL IN
DE LODGE

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig tijdens de
Belgische schoolvakanties

PRIJZEN

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

LAAGSEIZOEN

- Volledige bedrag op voorhand te betalen

Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 7,20

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 15,00
€ 153,00

EXTRA INFO

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

- Lakens zijn gratis aanwezig in de lodges.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Voor de kampeerplaatsen: eigen tent, caravan of
camper meebrengen.
- Wifi is betalend voor de kampeerplaatsen en
inbegrepen in de lodges.
- Verhuur van de lodges is per week, weekend of
midweek.

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 153,00

Lodge

Week (vr-vr)

€ 258,00

1 nacht

€ 7,20

1 nacht

€ 19,20

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 189,00

EXTRA KOSTEN

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 189,00

Lodge

Week (vr-vr)

€ 321,00

1 nacht

€ 7,80

- Toeristenbelasting:
€ 1,50 per persoon per nacht (vanaf 2 jaar)
- Eindschoonmaak lodge (verplicht): € 59,00
- Prijs huisdier: € 3,60 per dier per nacht
(max. 2 dieren)
- Meerkost extra persoon op de kampeerplaats
(vanaf 3de persoon): € 3,95 per persoon per
nacht

LAAGSEIZOEN+
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

TUSSENSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 25,80

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 209,40

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 209,40

Lodge

Week (vr-vr)

€ 351,00

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 333,00

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 333,00

Lodge

Week (vr-vr)

€ 561,00

TUSSENSEIZOEN+

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 9 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen+ (enkel voor de lodges):
van 1 t.e.m. 8 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 26 mei
t.e.m. 29 mei, van 28 oktober t.e.m. 6 november,
van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen+: van 1 t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m.
30 september
Laagseizoen: alle overige periodes

HOOGSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 9,00

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 27,60

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 399,00

Lodge

Midweek (ma-vr)

€ 399,00

Lodge

Week (vr-vr)

€ 675,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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WEST-VLAANDEREN

WANNEER EN HOE BETALEN

Ezelstraat 42 - 8000 Brugge / www.snuffel.be

WEST-VLAANDEREN

Snuffel Hostel
Als reiziger heb ik iets
van een hond, ik snuffel
en ga door…

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

32 kamers met 120 bedden bieden de
mogelijkheid voor zowel grotere groepen
als individuele reizigers. De hostel heeft
kamers voor zes, vier of twee personen.
Sommige met privébadkamer andere
met gedeeld sanitair. Twaalf van onze
kamers zijn ingericht om mensen met een
beperking te ontvangen. Het gebruik van
het linnen is inbegrepen in de prijs. De
hostel is 24/7 toegankelijk.

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen of gedeelde badkamer met douche en
toilet
Meerbedkamer (4 personen)
- 2 stapelbedden
- Eigen of gedeelde badkamer met douche en
toilet
Meerbedkamer (6 personen)
- 3 stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
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WANNEER GELDIG

HET VERBLIJF

Er is een gedeelde keuken met oven, microgolf,
koelkast.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 3 of 13
- Afstappen aan halte “Brugge Keizer Karel”
- Vanaf de bushalte nog 450m te voet
OF
- In Brugge bus 41 of 42
- Afstappen aan halte “Ezelpoort”
- Vanaf de bushalte nog 400m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
PRIJZEN

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Voor verblijf in een tweepersoonskamer wordt
altijd een kamerprijs van € 20,00 aangerekend.
- In het weekend kan het best druk en lawaaierig
zijn, de bar is dan open tot 2 u. Stille kamers
(aan de buitenzijde) zijn mogelijk, maar moeten
op voorhand aangevraagd worden.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

PER KAMER

HEEL HET JAAR DOOR
Tweepersoonskamer
met gedeelde badkamer
Tweepersoonskamer
met eigen badkamer

PRIJZEN

PER PERSOON

HEEL HET JAAR DOOR
Meerbedkamer (4 personen)
met gedeelde badkamer
Meerbedkamer (4 personen)
met eigen badkamer
Meerbedkamer (6 personen)
met gedeelde badkamer

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 20,00

1 nacht

€ 20,00

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 10,00

1 nacht

€ 10,00

1 nacht

€ 10,00
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WEST-VLAANDEREN

- Betaling bij aankomst: zowel credit card als
bankkaart worden aanvaard (geen cash)
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Baron Ruzettelaan 143 - 8310 Brugge (Assebroek) / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Europa
Gezellig historisch,
buitengewoon romantisch.
Deze jeugdherberg is een ideaal
vertrekpunt om de stad Brugge te
verkennen. Na een flinke wandeling sta je
in het centrum van de stad. Jeugdherberg
Europa heeft ook een grote tuin.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 2 richting Assebroek
Oude Stelplaats
- Afstappen aan halte “Wantestraat”
- Van bushalte nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledig bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

WEST-VLAANDEREN

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (voor 4 en 5 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer (voor 6 en 12 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

GRATIS

EXTRA KOSTEN

BETALEND

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

- Toeristenbelasting:
€ 2,83 per persoon per nacht (vanaf 18 jaar)
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR
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GRATIS
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Tempelstraat 6 - 8900 Ieper / www.tempelhof-ypres.be

Tempelhof
Jong en modern verblijf
in het stadscentrum van
Ieper, ideaal voor kleinere
groepen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Dit verblijf is gericht op groepen, jongeren
maar even goed vriendengroepen en
families zijn welkom. Tempelhof is
gelegen in het stadscentrum en alles is op
wandelafstand bereikbaar. Er is ook plaats
om de fietsen gratis te stallen.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ieper
- Vanaf het station nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 20%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

GRATIS

EXTRA INFO

WEST-VLAANDEREN

Vanaf 30 personen exclusief gebruik,
catering kan geleverd worden, zelf koken
kan ook. Is modern en fris ingericht.

Meerbedkamer
- Eénpersoons-, tweepersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

GRATIS

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Er is geen lift. Er zijn een aantal kamers met
gewone bedden en een aantal kamers met
stapelbedden.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: € 0,25 per persoon per nacht
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 2,50 per pakket per persoon
- Eénnachtstoeslag: € 2,00 per persoon

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

ZELFKOOK

1 nacht

€ 18,90

HEEL HET JAAR DOOR
Meerbedkamer

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Duinparklaan 41 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.peerdevisser.be

Jeugdherberg De Peerdevisser
Vis, zee en strand,
je vindt het allemaal
in Jeugdherberg
De Peerdevisser!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Duinpark”
- Van tramhalte nog 1,5 km te voet

WEST-VLAANDEREN

In Oostduinkerke leeft nog volop de
visserijfolklore en vooral het boegbeeld
van Oostduinkerke: de garnaalvisser. Bij
laagtij kan men de garnaalvissers te paard
aan het werk zien.
Het strand en de zee zijn slechts 10
minuten wandelen van de jeugdherberg.
In de buurt van de jeugdherberg kan je
veel sporten beoefenen en Plopsaland De
Panne is er niet ver vandaan.

WANNEER GELDIG

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

EXTRA KOSTEN
GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

GRATIS

IN DE BAR

GRATIS

- Van 1 februari t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer (voor 4 of 6 personen)
- Stapelbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
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PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47
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Hoveniersstraat 34 A - 8500 Kortrijk / www.hostelkortrijk.be

Hostel Focus

Hostel Focus biedt diverse formules van
single en dubbel tot familiekamers. De
hostel ligt op 400m van de Grote Markt
van Kortrijk.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 18 december
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk
- Vanaf het station nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 20,00 (vooraf of bij aankomst te
betalen)
- Voorschot: 10%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Om de hoek van Hostel Focus zit vzw Mobiel
waar je (elektrische) fietsen kan huren.

EXTRA KOSTEN

WEST-VLAANDEREN

Hostel met een hoog
comfortniveau, gelegen
op wandelafstand van
het toeristisch centrum
en winkelcentrum van
Kortrijk.

- Eénpersoonstoeslag: € 30,00 per nacht
GRATIS

GRATIS

GRATIS

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast
Familie-unit (4 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast
Groepsunit (8 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 42,50

Familie-unit

1 nacht

€ 70,00

Groepsunit

1 nacht

€ 120,00

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Passionistenlaan 1 - 8500 Kortrijk / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Groeninghe
Reizen naar toen,
verblijven in de toekomst,
het kan in deze nieuwe
jeugdherberg in het hart
van Kortrijk.

WEST-VLAANDEREN

Op slechts 3 minuten wandelen van het
shopping K center en de winkelstraten, is
deze jeugdherberg de ideale uitvalsbasis
voor jouw shoppingtrip. Ook de cultuuren sportliefhebber kan hier zijn gading
vinden.

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (voor 4 of 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR
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Lombardsijdelaan 235 - 8434 Middelkerke (Westende) / www.dezeekameel.be

Vakantieverblijf De Zeekameel
De Zeekameel, dat
is genieten van een
kindvriendelijke, gezellige
vakantie!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Schoolstraat”
- Van tramhalte nog 800m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Betaling bij aankomst (met cash of bancontact)

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Minimum 2 nachten te reserveren.

GRATIS

BETALEND

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- Eénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Vierpersoonskamer
- Eénpersoonsbedden en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
Zespersoonskamer
- Eénpersoonsbedden en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

WEST-VLAANDEREN

Een uitnodigend en eigentijds project op
de rand van duin en polder en op een
boogscheut van de zee en de jachthaven.
Het is voorzien van comfortabele kamers
om er een leuke, gezellige, culturele,
actieve of passieve vakantie door te
brengen aan zee.

HALF PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 23,10

Vanaf 12 jaar

1 nacht

€ 36,40

Eénpersoonskamer

1 nacht

€ 42,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Albert I-laan 126 - 8620 Nieuwpoort / www.debarkentijn.be

De Barkentijn

WEST-VLAANDEREN

Weekend aan zee in
De Barkentijn: een mooie
verblijfplaats aan de
Belgische kust!

HET VERBLIJF
Kamer (voor 2, 3, 4, 5, 6 of 7 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER

De Barkentijn is een uniek
vakantiecentrum. De topligging direct
op de zeedijk en aan het strand van
Nieuwpoort-Bad, maakt dit centrum tot
een van de mooiste verblijfplaatsen aan
de Belgische kust. Gerieflijke kamers,
een verzorgde lekkere keuken en
democratische prijzen, drie troeven die
je alvast een onvergetelijk verblijf zullen
bezorgen.

WANNEER GELDIG
-

Van 11 t.e.m. 12 februari
Van 18 t.e.m. 19 februari
Van 4 t.e.m. 5 maart
Van 10 t.e.m. 11 juni
Van 17 t.e.m. 18 juni
Van 22 t.e.m. 25 augustus
Van 16 t.e.m. 17 september
Van 21 t.e.m. 22 oktober
Van 31 oktober t.e.m. 3 november
Op basis van beschikbaarheid

NIEUW

Trein naar Oostende
- In Oostende de kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort-Bad”
- Vanaf de tramhalte nog 20m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN

GRATIS

- Eénpersoonstoeslag: € 15,00 per nacht

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

VOL PENSION
T.E.M. 12 JAAR

VOL PENSION
VANAF 13 JAAR

2 nachten

€ 66,50

€ 108,50

KORT WEEKEND (VR-ZO)
11/02/2022
18/02/2022, 04/03/2022

2 nachten

€ 61,60

€ 87,50

10/06/2022, 17/06/2022

2 nachten

€ 61,60

€ 87,50

16/09/2022, 21/10/2022

2 nachten

€ 61,60

€ 87,50

22/08/2022

4 nachten

€ 111,30

€ 158,20

31/10/2022

4 nachten

€ 111,30

€ 158,20

MIDWEEK (MA-VR)
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Langestraat 72 - 8400 Oostende / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg De Ploate
Verblijf in een
comfortabele jeugdherberg
in Oostende, De Koningin
der badsteden.
Broers Carl & Filip kregen de liefde
voor het vak met de paplepel mee en
staan nu samen aan het roer van deze
jeugdherberg op maat van de moderne
backpacker.

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 18 december
- Op basis van beschikbaarheid

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer (voor 3, 4 en 6 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 1 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

WEST-VLAANDEREN

Je logeert in comfortabele kamers van
2 tot 6 personen met privébadkamer, in
het hartje van de stad. Andere reizigers of
gezinnen ontmoet je op het strand, in de
lounge of in de bar. Groepen kunnen zich
uitleven in één van de polyvalente zalen waaronder een strandlabo.
Een unieke combinatie van stad & zee,
zowel voor gezinnen, soloreizigers,
groepen als zeeklassen. Met oog voor
ecologisch, economisch en sociaal
toerisme. Zo prijken er zonneboilers op
het groene dak!

HET VERBLIJF

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

PER PERSOON

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Zeedijk 96 - 8370 Blankenberge / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Blankenberge
Deze vernieuwde suites
bevinden zich aan de
zonnekant en kijken uit
op de stad Blankenberge.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Beleef jouw mooiste vakantiemomenten!

WEST-VLAANDEREN

Blankenberge weet te boeien en dat speelt
de stad perfect uit. Voor ieder wat wils.
Jong, oud, actief of liever passief, vervelen
doe je er nooit. Het aantal activiteiten en
bezienswaardigheden binnen de stad zijn
niet op één hand te tellen.
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Studio (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Appartement (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Oostende
- Afstappen aan halte “Markt”
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag dat je moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.).
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutel). De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

Studio

1 nacht

€ 76,00

Appartement

1 nacht

€ 112,00

Studio

1 nacht

€ 92,00

Appartement

1 nacht

€ 130,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

TUSSENSEIZOEN

- Huur handdoeken (optioneel): € 7,50 per pakket
- Huur kinderbed: € 15,00 per stuk
- Prijs huisdier: € 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)

Studio

1 nacht

€ 96,00

Appartement

1 nacht

€ 146,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

HOOGSEIZOEN

EXTRA KOSTEN
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Koningin Astridlaan 15 - 8450 Bredene / www.park-merlo.be

Vakantiewoningen Park Merlo
Rustig familiepark vlakbij
strand en duinen.
Familiale vakantiewoningen gelegen op
150 meter van het strand en de duinen
in Bredene. Weg van de straat biedt het
terrein je een rustig verblijf voor jezelf en
de kinderen die onder je beperkt toezicht
veilig kunnen rondspelen en fietsen.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 7 juli
- Van 26 augustus t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. 5 personen)
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersooonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

WEST-VLAANDEREN

OPENBAAR VERVOER
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Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte “Bredene Campings”
- Van tramhalte nog 150m te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

TOT 5 UUR
GEBRUIK

BETALEND BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel): € 10,00 per pakket
- Prijs huisdier: € 6,00 per nacht
(max. 1 huisdier)
- Huur kinderbed: € 2,00 per nacht per stuk
- Huur kinderstoel: € 2,00 per nacht per stuk
- Eindschoonmaak (optioneel): € 70,00
- Wifi: betalend na 5 uur gebruik

PER WONING

DUUR

ZELFKOOK

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 127,40

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 155,40

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 159,60

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 301,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

TUSSENSEIZOEN
Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 141,40

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 173,60

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 176,40

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€ 336,00

7 nachten

€ 437,50

HOOGSEIZOEN
Week (ma-ma of vr-vr)

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 7 juli
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 7 januari, van 25 februari t.e.m. 4 maart, van 1 t.e.m. 18 april, van 29 april
t.e.m. 5 mei, van 20 mei t.e.m. 30 juni, van 26 augustus t.e.m. 18 september, van 28 oktober t.e.m.
3 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: van 8 januari t.e.m. 24 februari, van 5 t.e.m. 31 maart, van 19 t.e.m. 28 april, van 6 t.e.m.
19 mei, van 19 september t.e.m. 27 oktober, van 4 november t.e.m. 22 december

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 30% (te betalen bij boeking)
- Resterend bedrag ten laatste 2 weken op voorhand te betalen
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Moerestraat 34 - 8600 Diksmuide-Leke / www.lappersfort.com

Vakantiehuis Lappersfort
Fantastische beleving in
een oase van rust, natuur,
cultuur en beleving van
het oorlogsverleden.

WEST-VLAANDEREN

Kom naar Lappersfort met je familie en
vrienden - met of zonder zorgvraag om de woning en weide rond het huis
te beleven. Ook de couleur locale aan
producten van kaas en ijs tot bier, is een
troef in de Westhoek
Fietsers en wandelaars kunnen er hun
energie kwijt in de vele routes omdat
het vakantiehuis grenst aan het Brugse
Ommeland en de Kust.
De zee in Nieuwpoort en Middelkerke is
op 12 km van de vakantiewoning.
Ben je een natuurliefhebber? Dan kan je
een safaritrip plannen waar je de vink van
Jaek en Ninke kan zoeken, erfgoedtochtjes
kan doen met de kids, kastelen in het
groen kan bezoeken, kan meedoen aan
zomerzoektochten en nog zoveel meer.
Kortom: overtuig jezelf en boek bij ons je
vakantie!

WANNEER GELDIG
-

Van 7 t.e.m. 31 januari
Van 11 t.e.m. 13 februari
Van 4 t.e.m. 6 maart
Van 25 t.e.m. 27 maart
Van 15 t.e.m. 17 april
Van 6 t.e.m. 8 mei
Van 20 t.e.m. 22 mei
Van 10 t.e.m. 12 juni
Van 24 t.e.m. 26 juni
Van 1 t.e.m. 7 juli
Van 26 t.e.m. 31 augustus
Van 9 t.e.m. 11 september
Van 23 t.e.m. 25 september
Van 31 oktober t.e.m. 6 november
Van 1 t.e.m. 22 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (6 tot 10 personen)
- Eén- en tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf, oven,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 55 richting Brugge
- Afstappen aan halte “Leke Lappersfort”
- Vanaf de bushalte nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: €400,00
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen (cash
of met de bankkaart)
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NIEUW

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens zijn zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Speciale toegang voor minder mobiele mensen
met parking aan de zijkant van het huis.
- Milieubelasting: hiervoor krijg je 5 kleine algemene vuilniszakken. Als je goed sorteert, dan
krijg je per zak die teruggegeven wordt € 2,00
terugbetaald bij vertrek (duurzaam afvalbeleid).
- Gratis service: geef 7 dagen voor aankomst je
boodschappenlijst door en we zetten de boodschappen in de woning klaar.

PER WONING

DUUR

ZELFKOOK

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

€ 266,00

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 399,00

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 504,00

Week (vr-vr)

7 nachten

€ 857,50

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR

-

Huur handdoeken (optioneel): € 5,00 per pakket
Prijs huisdier: € 10,00 per periode
Eindschoonmaak (verplicht): € 80,00
Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 15,00 per persoon per dag
- Milieubelasting: € 10,00 (bij goed sorteren
krijg je € 2,00 per teruggegeven zak terugbetaald)

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

EXTRA KOSTEN
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Varsenareweg 29 - 8490 Jabbeke / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Jabbeke

WEST-VLAANDEREN

Op zoek naar een prima
vakantiesfeer in eigen
land? Holiday Suites biedt
je mooie en comfortabele
vakantieverblijven aan in
het centrum van Jabbeke.
Het Klein Strand in Jabbeke is sinds
jaar en dag een vaste waarde voor een
geslaagde vakantie. Het recreatiedomein
is een waterparadijs voor jong en oud,
dankzij de grote zwemvijver met nieuwe
waterglijbanencomplex en waterskizone.
De nieuwe vakantieverblijven van Holiday
Suites, voor twee tot vijf personen, zijn
gesitueerd op dit mooie recreatiepark,
vlak naast de zwemvijver.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio/appartement (max. 5 personen)
- Tweepersoonsbed en stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 52 richting Oostende
- Afstappen aan halte “Jabbeke dorp”
- Van bushalte nog 500m te voet

BETALEND BETALEND

GRATIS

ZWEMVIJVER

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag dat je moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.).
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutel). De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.

PRIJZEN

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

1 nacht

€ 82,00

1 nacht

€ 108,00

1 nacht

€ 129,00

LAAGSEIZOEN
Studio/appartement
TUSSENSEIZOEN
Studio/appartement
HOOGSEIZOEN
Studio/appartement

EXTRA KOSTEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

- Huur handdoeken (optioneel): € 7,50 per pakket
- Huur kinderbed: € 15,00 per stuk
- Prijs huisdier: € 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)
- Prijs parking: € 5,00 per nacht
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Brugse Steenweg 41 - 8620 Nieuwpoort / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Nieuwpoort

WEST-VLAANDEREN

Op zoek naar zon,
zee en een prima
vakantiesfeer in eigen
land? Holiday Suites biedt
je mooie en comfortabele
vakantieverblijven aan
in het centrum van
Nieuwpoort.
Het mondaine Nieuwpoort is de parel van
de Belgische kust, dankzij haar mooie
strand, natuurreservaat en jachthaven.
Vlakbij deze jachthaven ligt de nieuwe
vakantieresidentie van Holiday Suites,
een prachtig gebouw in de typische
Nieuwpoort New-England stijl, met
verblijven voor 2 t.e.m. 5 personen.
Er zijn tal van faciliteiten aanwezig.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Appartement (max. 5 personen)
- Tweepersoonsbed en stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort Stad”
- Vanaf de tramhalte nog 1,3 km te voet
OF
- In Oostende bus richting Diksmuide
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort - Kerkhof”
- Vanaf de bushalte nog 170m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag dat je moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.).
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutel). De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.

PRIJZEN

PER APPARTEMENT

DUUR

ZELFKOOK

1 nacht

€ 90,00

1 nacht

€ 124,00

1 nacht

€ 143,00

LAAGSEIZOEN
Appartement
TUSSENSEIZOEN
Appartement
HOOGSEIZOEN
Appartement

EXTRA KOSTEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

251

WEST-VLAANDEREN

- Huur handdoeken (optioneel): € 7,50 per pakket
- Huur kinderbed: € 15,00 per stuk
- Prijs huisdier: € 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)

Landweg 2 - 8700 Tielt / www.landweg.be

De Landweg

WEST-VLAANDEREN

Groot landelijk huis met
zwembad, ver uitzicht
over de velden. Geniet
er van de rust en van de
dieren!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

De Landweg is gelegen midden in de
velden in Tielt, hartje West-Vlaanderen.
Geliefd voor zijn huiselijke sfeer, luxebadkamers, open keuken met inloopfrigo.
Het binnenzwembad is een grote troef
voor iedereen. Ook aan de kinderen is
gedacht: er is een ontspanningsruimte
op het gelijkvloers met een poolbiljart,
tapbiljart, tafeltennis en reuze vier-opeen-rij,...
Buiten is er een grote zandhoop waar
je echte zandkastelen kan bouwen,
trampoline, speelhuisje met dubbele
glijbaan... Alles wat je aan de kust vindt
krijg je er gratis bij. Relaxen op één
van de vele terrassen, barbecue, met
eventueel een houtvuurtje. Er is ook een
petanquebaan voorzien met terras.
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Landhoeve (8 volwassenen + 8 kinderen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
De Schuur (20 personen)
- Tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tielt
- In Tielt belbus 77 richting Tielt noordoost
- Afstappen aan halte “Tielt Ratte”
- Vanaf de bushalte nog 900m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00 (te betalen bij aankomst)
- Voorschot: 30% (te betalen bij reservering)
- Resterend bedrag een maand voor aankomst te
betalen

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Belangrijk: aankomstuur doorgeven aan het
verblijf.

PRIJZEN

PER WONING

DUUR

ZELFKOOK

Kort weekend (vr-zo)

€ 630,00

HEEL HET JAAR DOOR
Landhoeve
Landhoeve

Midweek (ma-vr)

€ 630,00

- Toeristenbelasting:
€ 1,00 per persoon per nacht
- De aangegeven prijs in de Landhoeve is voor
een verblijf van 10 personen. Per extra persoon
betaal je € 25,00 per persoon per verblijf.
- Elektriciteitsverbruik (te betalen bij vertrek)

De Schuur

Kort weekend (vr-zo)

€ 980,00

De Schuur

Midweek (ma-vr)

€ 980,00

WEST-VLAANDEREN

EXTRA KOSTEN

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Vakantiestraat 3 - 8434 Westende / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Westende

WEST-VLAANDEREN

Op zoek naar zon,
zee en een prima
vakantiesfeer in eigen
land? Holiday Suites biedt
je mooie en comfortabele
vakantieappartementen
aan in het centrum van
Westende-Bad.
Rust en sfeer aan de Vlaamse kust.
Op zoek naar zon, zee en een prima
vakantiesfeer in eigen land? Holiday
Suites biedt je mooie en comfortabele
vakantieverblijven aan in het centrum
van Westende-Bad.
Een zorgeloze strandvakantie.
Westende is een deelgemeente van
Middelkerke en tegelijk een leuke
badstad aan de Vlaamse Kust.
Dankzij de propere stranden en
vele ontspanningsmogelijkheden
is het de ideale bestemming voor
een kindvriendelijke en zorgeloze
strandvakantie in eigen land.
Bovendien ben je slechts een
steenworp verwijderd van steden
als Ieper, Oostende en Brugge.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio/appartement (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
- Toegankelijk voor mensen met een beperking
Basic studio/appartement (max. 5 personen)
- 1 triple stapelbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Comfort studio/appartement
(max. 5 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Sint-Laureins”
- Van tramhalte nog 500m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.).
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutel). De code moet goed
bewaard worden.
- Minimumverblijf van 2 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 7,50 per pakket
- Huur kinderbed: € 15,00 per stuk
- Prijs huisdier: € 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)
- Prijs parking: € 6,00 per nacht

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

Studio/appartement

1 nacht

€ 71,00

Basic studio/appartement

1 nacht

€ 74,00

Comfort studio/appartement

1 nacht

€ 78,00

Studio/appartement

1 nacht

€ 100,00

Basic studio/appartement

1 nacht

€ 107,00

Comfort studio/appartement

1 nacht

€ 120,00

Studio/appartement

1 nacht

€ 109,00

Basic studio/appartement

1 nacht

€ 129,00

Comfort studio/appartement

1 nacht

€ 133,00

PRIJZEN

LAAGSEIZOEN

TUSSENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag dat je moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.
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Kustlaan 99 - 8380 Zeebrugge / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Zeebrugge
Een nieuwe locatie voor
rust en sfeer aan de
Vlaamse Kust waar je kunt
genieten van een zorgeloze
strandvakantie.

WEST-VLAANDEREN

Zeebrugge is een authentieke vissersstad
met een breed strand waar je niet moet
worstelen voor een plekje, er is plaats
genoeg op het strand.
Met zijn vele mogelijkheden voor
uitstapjes vindt iedereen wel iets dat hij/
zij graag wil doen zoals shoppen in het
mondaine Knokke, op verkenning gaan
door natuurgebieden, een bezoek brengen
aan het themapark Seafront of Coney
Island. En niet te vergeten, een gezellige
wandeling maken in de smalle straatjes
van Brugge.
Onze gasten kunnen trouwens ook
gratis gebruik maken van het zwembad
in het naastgelegen Ibis Hotel! Het
openluchtzwembad is geopend als het
weer het toelaat!
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio (max. 5 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 triple stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge of Oostende
- In Blankenberge of Oostende kusttram richting
Zeebrugge
- Afstappen halte “Zeebrugge Vaart”
- Van tramhalte nog 500m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag dat je moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

BETALEND BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OP VERPLAATSING

BETALEND

GRATIS

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 7,50 per pakket
- Huur kinderbed: € 15,00 per stuk
- Prijs huisdier: € 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)
- Prijs parking: € 6,00 per nacht

PRIJZEN

PER STUDIO

DUUR

ZELFKOOK

1 nacht

€ 79,00

1 nacht

€ 115,00

1 nacht

€ 130,00

LAAGSEIZOEN
Studio
TUSSENSEIZOEN
Studio
HOOGSEIZOEN
Studio

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

WEST-VLAANDEREN

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.).
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms met de toegangscode voor het verblijf. Hiermee gaat het appartement automatisch open (er is geen sleutel). De code moet
goed bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.
- Gasten kunnen gratis gebruik maken van het
zwembad in het naastgelegen Ibis Hotel.

257

ANDERE
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Vakantieverblijven
Andere
NAAM VAKANTIEVERBLIJF

LOCATIE

PAG.

VAKANTIECENTRA
Vakantiecentrum Worriken

Bütgenbach

260

Vakantiedomein Dennenheuvel

Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)

262

Vakantiecentrum Massembre

Heer

263

Vakantieclub Vayamundo Houffalize Appartement

Houffalize

264

Vakantieclub Vayamundo Houffalize Hotel

Houffalize

266

Vakantiedomein Floreal La Roche-en-Ardenne

La Roche-en-Ardenne

268

Vielsalm

270

Sankt-Vith

272

Houffalize (Buret)

274

VAKANTIEPARKEN
Center Parcs Les Ardennes Cottages
HOSTELS EN JEUGDVERBLIJVEN
Jeugdherberg Sankt Vith

La Villette - Buret

ANDERE

VAKANTIEWONINGEN

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Worriken 9 - 4750 Bütgenbach / www.worriken.be

Vakantiecentrum Worriken
Vakantiecentrum Worriken
is de ideale bestemming
voor jouw familievakantie!
Het sport- en recreatiecentrum is gelegen
aan de oevers van het meer van Worriken
in Bütgenbach en is de ideale plek voor
vakanties van alle soorten of voor de hele
familie. De ligging, nabij het moerasgebied
“Hoge Venen”, en de veelzijdige infrastructuur bieden een ideale omgeving
voor jouw verblijf.
Onze voordelen:
48 vakantiehuizen, tal van binnen- en
buitensporten, 25m2 overdekt zwembad,
gratis parkeerplaatsen...
Ons team verheugt zich op jouw bezoek.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Chalet (5 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Verviers-Centraal
- In Verviers-Centraal bus 390 richting Rocherath
- Afstappen aan halte “Bütgenbach Kreuzung”
- Van bushalte nog 15 min. te voet
OF
Trein naar Eupen
- In Eupen bus 394 richting Sankt Vith
- Afstappen aan halte “Bütgenbach Kreuzung”
- Van bushalte nog 15 min. te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

ANDERE

WANNEER EN HOE BETALEN
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- Waarborg: € 60,00
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

IN HET HOOFDGEBOUW

BETALEND BETALEND
ELEKTRISCH

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
Minimumverblijf van 2 nachten.
Wifi is aanwezig in het hoofdgebouw, maar niet
in de chalets.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel): € 6.00 per persoon
- Eindschoonmaak (verplicht): € 50,00 per chalet
- Prijs huisdier: € 5,50 per nacht

PRIJZEN

PER CHALET

DUUR

ZELFKOOK

1 nacht

€ 56,00

1 nacht

€ 70,00

LAAGSEIZOEN
Chalet
HOOGSEIZOEN
Chalet

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 30 juni & van 1 september t.e.m. 22 december

ANDERE

-

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Mont Des Pins 100 - 6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe) / www.dennenheuvel.be

Vakantiedomein Dennenheuvel
De troeven van Vakantiedomein Dennenheuvel?
Vakantiegangers onthalen
in een gezellige, familiale
sfeer.
Welkom in ons vakantiedomein!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bomal-sur-Ourthe
- Vanaf het station nog 2 km te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

Dennenheuvel gelegen te midden van
de prachtige natuur. Kom bij ons volledig
tot rust. Lekker eten, een rustgevende
omgeving en betaalbare prijzen. Bij ons
vind je het allemaal!

WANNEER GELDIG

- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Indien je een toegankelijke kamer wenst,
gelieve dit te laten weten bij reservatie.
- Minimumverblijf van 2 nachten.

EXTRA KOSTEN

- Van 3 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfortkamer (voor 1, 2, 3, 4, 5 of 7 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoons- en/of
stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Toeristenbelasting:
€ 1,25 per persoon per nacht
- Prijs huisdier: € 15,00 per nacht

PRIJZEN

PER KAMER

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

€ 51,00

HEEL HET JAAR DOOR

ANDERE

Comfortkamer 1 persoon
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GRATIS

Comfortkamer 2 personen

1 nacht

€ 66,00

Comfortkamer 3 personen

1 nacht

€ 81,00

Comfortkamer 4 personen

1 nacht

€ 96,00

Comfortkamer 5 personen

1 nacht

€ 111,00

Comfortkamer 7 personen

1 nacht

€ 141,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Massembre 84 - 5543 Heer / www.massembre.be

Vakantiecentrum Massembre
Massembre, dat is samen
fantastische verhalen
maken in de volle natuur!

HET VERBLIJF
Comfortkamer (max. 4 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER

Kom op adem in volle natuur!
Massembre heeft een groot aanbod
aan weekendverblijven buiten de
schoolvakanties. Kom met je gezin en/
of vrienden verdwalen in onze bossen en
vergeet lekker de buitenwereld.

WANNEER GELDIG
-

Van 16 t.e.m. 17 april
Van 6 t.e.m. 8 mei
Van 17 t.e.m. 19 juni
Van 24 t.e.m. 26 juni
Van 30 september t.e.m. 2 oktober
Van 14 t.e.m. 16 oktober
Van 21 t.e.m. 23 oktober
Van 28 t.e.m. 30 oktober
Van 11 t.e.m. 13 november
Van 18 t.e.m. 20 november
Van 25 t.e.m. 27 november
Op basis van beschikbaarheid

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 10% (enkel voor grote groepen)
- Resterend bedrag op voorhand te betalen
- Gezinnen betalen meteen het volledige bedrag

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Er zijn vier kamers geschikt voor rolstoelgebruikers.
- Groepen kunnen een vleugel, een gebouw of
meerdere gebouwen afhuren.

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

HALF
PENSION

VOL
PENSION

1 nacht

gratis

gratis

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 6 jaar
Van 7 t.e.m. 12 jaar

1 nacht

€ 7,65

€ 15,30

Vanaf 13 jaar

1 nacht

€ 28,75

€ 36,60

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

ANDERE

Naast de ezeltochten, wandelingen, de
speeltuinen, en het voederen van de
dieren in het dierenpark hebben we
een paar leuke nieuwigheden in de
aanbieding: twee heuse schattenjachten
voor de kinderen en een volledig
vernieuwd touwenparcours hoog in de
bomen (voor volwassenen en kinderen
vanaf 8 jaar).

Trein naar Dinant
- In Dinant TEC-bus 154A richting Givet
- Afstappen aan halte “Faubourg”
- Vanaf bushalte nog 2,2 km te voet
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Ol Fosse d’Outh 1 - 6660 Houffalize / www.vayamundo.be

Vakantieclub Vayamundo
Houffalize Appartement
Vayamundo Houffalize,
een kinderparadijs in
de Ardennen!

WANNEER GELDIG
-

Vayamundo Houffalize is de ideale
vakantieplek. Het subtropisch zwembad is
geschikt voor speelvogels, zonnekloppers
en sportieve baantjestrekkers. Voor de
sportieveling biedt Vayamundo ook nog
eens een fitnesscenter en sportzalen. Er
is een ruime tuin met kindvriendelijke
speelruimtes, een voetbalpleintje en een
kleine boerderij. Het verblijf heeft enkele
sfeervolle restaurants en een brasserie
die ervoor zorgen dat iedereen rustig kan
tafelen. Ook is er het Fossybos met een
mooie binnenspeeltuin.

HET VERBLIJF
Family Flat met terras (max. 6 personen)
- 2 tweepersoonsbedden
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast
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GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Luik-Guillemins
- In Luik-Guillemins bus 1011 richting Liège-Athus
- Afstappen aan halte “Houffalize Place Albert 1er”
- Van bushalte nog 800m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 75,00
- Voorschot: 30%
(binnen 14 dagen na reservatie betalen)
- Resterend bedrag 14 dagen voor aankomst
betalen

ANDERE

Vanuit Houffalize kun je heel wat
uitstappen maken. Houtopia, een
kinderparadijs met een reuze glijbaan
ligt op enkele minuten van ons
vakantiecentrum. Ook het speelplein
O’vive is een aanrader voor de hele
familie.

Van 1 t.e.m. 9 januari
Van 21 januari t.e.m. 17 december
Van 26 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: gratis (t.e.m. 2 jaar),
€ 0,60 per persoon per nacht (van 3 t.e.m.
11 jaar) en € 1,30 per persoon per nacht
(vanaf 12 jaar)
- Eindschoonmaak (optioneel): € 75,00
- Huur kinderbed: € 5,00 per stuk
- Maaltijden bijboeken (optioneel):
Ontbijt:
€ 7,00 (t.e.m. 11 jaar)
€ 14,00 (vanaf 12 jaar)
Avondmaal: € 14,25 (t.e.m. 11 jaar)
€ 28,50 (vanaf 12 jaar)

PER FLAT

DUUR

ZELFKOOK

Family flat

2 nachten

€ 315,00

PRIJZEN

HEEL HET JAAR DOOR
Family flat

3 nachten

€ 472,50

Family flat

4 nachten

€ 630,00

Family flat

7 nachten

€ 1102,50

ANDERE

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Optie om ontbijtbuffet en avondmaal bij te
boeken.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Ol Fosse d’Outh 1 - 6660 Houffalize / www.vayamundo.be

Vakantieclub Vayamundo
Houffalize Hotel
Vayamundo in de
Ardennen is de ideale
vakantieplek.

WANNEER GELDIG
-

Het subtropisch zwembad is geschikt voor
speelvogels, zonnekloppers en sportieve
baantjestrekkers. Voor de sportieveling
biedt Ol Fosse d’Outh ook nog eens
een fitnesscenter en sportzalen. Er is
een ruime tuin met kindvriendelijke
speelruimtes, een voetbalpleintje en een
kleine boerderij. Het verblijf telt 250 ruime
kamers. Enkele sfeervolle restaurants en
een brasserie zorgen ervoor dat iedereen
rustig kan tafelen. Ook is er het Fossybos
met een mooie binnenspeeltuin.

HET VERBLIJF
Twin superior (max. 3 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
Familiekamer (max. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Luik-Guillemins
- In Luik-Guillemins bus 1011 richting Liège-Athus
- Afstappen aan halte “Houffalize Place Albert 1er”
- Van bushalte nog 800m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

ANDERE

Vanuit Houffalize kun je heel wat
uitstappen maken. Houtopia, een
kinderparadijs met een reuze glijbaan
ligt op enkele minuten van ons
vakantiecentrum. Ook het speelplein
O’vive is een aanrader voor de hele
familie.

Van 1 t.e.m. 9 januari
Van 21 januari t.e.m. 17 december
Van 26 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
(binnen de 14 dagen na reservatie te betalen)
- Resterend bedrag 14 dagen voor aankomst te
betalen

PRIJZEN
T.e.m. 2 jaar

HALF PENSION

x nachten

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 21,00

Vanaf 12 jaar

1 nacht

€ 60,20

Van 3 t.e.m. 11 jaar

2 nachten

€ 42,00

Vanaf 12 jaar

2 nachten

€ 120,40

Van 3 t.e.m. 11 jaar

4 nachten

€ 84,00

Vanaf 12 jaar

4 nachten

€ 240,80

Van 3 t.e.m. 11 jaar

7 nachten

€ 147,00

Vanaf 12 jaar

7 nachten

€ 421,40

ANDERE

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

EXTRA KOSTEN

DUUR

HEEL HET JAAR DOOR

EXTRA INFO

- Toeristenbelasting: gratis (t.e.m. 2 jaar),
€ 0,60 per persoon per nacht (van 3 t.e.m.
11 jaar) en € 1,30 per persoon per nacht
(vanaf 12 jaar)
- Huur kinderbed: € 5,00 per stuk
- Eénpersoonstoeslag: € 14,00 per nacht

PER PERSOON

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Avenue de Villez 6 - 6980 La Roche-en-Ardenne / www.floreallaroche.be

Vakantiedomein
Floreal La Roche-en-Ardenne
Vakantiecentrum Floreal
La Roche-en-Ardenne
is een plek waar het
aangenaam vertoeven is
in een groene omgeving.

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 5 januari
- Van 17 januari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Floreal La Roche-en-Ardenne is gelegen
in een groene omgeving, aan de rand
van de rivier Ourthe en op 800m van het
centrum van La Roche-en-Ardenne. Ideaal
als startpunt voor al je boswandelingen.
Verder biedt het verblijf ook multisportterreinen, tennis, minigolf, outdoor fitness,
verwarmd buitenzwembad (in juli en
augustus, als de weersomstandigheden
het toelaten), biljartzaal, privédiscobar en
een taverne aan.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Marloie
- In Marloie bus 15 richting La Roche Quai Du
Gravier
- Afstappen aan de eindhalte “La Roche Quai Du
Gravier”
- Van bushalte nog 400m te voet

ANDERE

Er is gratis wifi in alle logementen.

Studio (max. 3 personen)
- 1 stapelbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf, koelkast
Family Flat (max. 6 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf, koelkast
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GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

BETALEND

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 30% (te betalen bij reservatie)
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Let op: de midweek loopt van zondag t.e.m.
vrijdag (5 nachten).

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,00 per persoon per nacht
- Eindschoonmaak (verplicht):
€ 30,00 per studio; € 50,00 per Family Flat
- Huur kinderbed: € 5,00 per nacht
- Ontbijt bijboeken is mogelijk.
T.e.m. 2 jaar is dit gratis.
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 8,00
vanaf 12 jaar: € 12,00

PER TYPE

DUUR

ZELFKOOK

LAAGSEIZOEN
Studio
Studio
Studio
Family flat
Family flat
Family flat

Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vr)
Week (zo-zo)
Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vr)
Week (zo-zo)

€ 70,20
€ 110,50
€ 168,35
€ 95,55
€ 159,25
€ 236,60

TUSSENSEIZOEN
Studio
Studio
Studio
Family flat
Family flat
Family flat

Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vr)
Week (zo-zo)
Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vr)
Week (zo-zo)

€ 110,50
€ 185,25
€ 295,75
€ 157,30
€ 276,25
€ 433,55

HOOGSEIZOEN
Studio
Studio
Studio
Family flat
Family flat
Family flat

Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vr)
Week (zo-zo)
Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vr)
Week (zo-zo)

€ 141,70
€ 273,00
€ 332,15
€ 210,60
€ 404,63
€ 495,95

PRIJZEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 1 januari, van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, 1 en 2 juli, van 8 juli t.e.m. 21 augustus, 26 en 27 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 16 april, van 22 april t.e.m. 25 mei, van 29 mei t.e.m. 2 juni, van 6 t.e.m.
30 juni, van 3 t.e.m. 7 juli, van 22 t.e.m. 25 augustus, van 28 augustus t.e.m. 30 september, van
21 oktober t.e.m. 5 november
Laagseizoen: alle overige periodes

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

ANDERE

TER PLAATSE
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Rue de la Grotte 12 - 6690 Vielsalm / www.centerparcs.be/ardennen

Center Parcs Les Ardennes
Cottages - richtprijzen
De perfecte mix van stoere
actie en heerlijke rust.
Trek buiten op verkenning, volg de
heuvelachtige weg vanuit het park en
verken charmante dorpjes en uitgestrekte
glooiende naaldbossen. Of trek binnen op
ontdekking in de splinternieuwe Action
Factory met de leukste binnenactiviteiten
zoals onze BALUBA indoor speelparadijs
en ons subtropisch zwemparadijs met
dubbele glijbaan: lekker racen tegen
elkaar!

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort cottage 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Comfort cottage 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

GRATIS

BETALEND BETALEND

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Vielsalm
- Vanaf het station nog 1 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

ANDERE

- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- Ieder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

WEEKEND (VR-MA)
ZELFKOOK

MIDWEEK (MA-VR)
ZELFKOOK

Comfort cottage 4 personen

€ 570,90

€ 680,90

Comfort cottage 6 personen

€ 570,90

€ 691,90

Comfort cottage 4 personen

€ 570,90

€ 647,90

Comfort cottage 6 personen

€ 625,90

€ 724,90

Comfort cottage 4 personen

€ 900,90

€ 900,90

Comfort cottage 6 personen

€ 988,90

€ 988,90

Comfort cottage 4 personen

€ 460,90

€ 570,90

Comfort cottage 6 personen

€ 493,90

€ 625,90

PRIJZEN

PER COTTAGE

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

LAAGSEIZOEN

EXTRA KOSTEN

Comfort cottage 4 personen

€ 449,90

€ 493,90

- Toeristenbelasting:
€ 2,60 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel): € 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combipakket lakens en handdoeken
(optioneel): € 13,25 per persoon
- Prijs huisdier: € 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel): € 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi en fietsverhuur zijn
afhankelijk van jouw keuze

Comfort cottage 6 personen

€ 493,90

€ 570,90

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
Let op: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van
dinsdag tot vrijdag (3 nachten).
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EXTRA INFO

Rodter Straße 13 A - 4780 Sankt-Vith / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Sankt Vith
Jeugdherberg Sankt Vith
is de ideale uitvalsbasis
om de streek via de
uitgestrekte wandel- en
fietspaden te verkennen.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Verviers of Eupen
- In Verviers bus 395 of in Eupen bus 394 richting
Sankt Vith
- Afstappen in Sankt Vith Centrum
- Van bushalte nog 500m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

Sankt Vith is een klein toeristisch stadje
in de Oostkantons. Te midden van de
Belgische Ardennen, vlakbij de Hoge Venen
en het Duitse Eifelgebergte vind je één
van de mooiste wandel- en fietsgebieden
van het land. Prachtige bossen en
weidelandschappen wisselen elkaar af
in dit heuvel- en soms ook bergachtige
landschap.
De jeugdherberg van Sankt Vith is
heel rustig gelegen, maar bevindt zich
toch maar op 5 min. wandelen van het
stadscentrum en op 200m van een mooie
speeltuin en van het sportcentrum met
overdekt zwembad en grote sportzaal.
Een mooi gebouw en een ideale herberg
voor gezinnen of groepen.

- Waarborg: € 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel): € 1,50 per stuk

ANDERE

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (voor 4 en 8 personen)
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

272

PRIJZEN

PER PERSOON

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar
Van 3 t.e.m. 15 jaar
Van 16 t.e.m. 29 jaar
Vanaf 30 jaar

DUUR

HALF PENSION

1 nacht
1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis
€ 18,43
€ 26,52
€ 28,47
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Buret 98 bus A en B - 6661 Houffalize (Buret) / www.grootvakantiehuis.be

La Villette - Buret
Groot vakantiehuis
waar je een fantastische
tijd kunt beleven met
vrienden, familie...
Droomhuis voor groepen van 5 tot
48 personen. Privacy en rust vind je in
de individuele leefruimtes. Zit je graag
samen, geen probleem! Kook voor
iedereen in de grote gemeenschappelijke
keuken of kies je deze avond voor een
gezellige gezinsfilm met een paar. Dit kan
allemaal!
Je kan dus ook een aanvraag doen voor
een deel van het huis. Het huis is op te
delen in zes gîtes, allen hebben ze dan
een woonkamer, keuken, badkamer.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 11 september
- Van 12 september t.e.m. 13 november:
enkel van maandag t.e.m. vrijdag
- Van 14 november t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

ANDERE

HET VERBLIJF
Huisje A (5 personen)
- 3 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
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Huisje B (6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Huisje C (10 personen)
- 3 tweepersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Huisje D en E (elk 8 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 2 tweepersoosbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Huisje F (8 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 tweepersoonsbedden
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Hoofdgebouw (40 personen) /
Hoofd- en bijgebouw (48 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoons- en stapelbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Luik-Guillemins
- In Luik-Guilemins bus 1011 richting Athus
- Afstappen aan halte “Houffalize Place Albert 1er”
- In Houffalize bus 163d
- Afstappen aan halte “Buret Gare”
- Vanaf bushalte nog 350m te voet

TER PLAATSE
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg per huisje: € 100,00
- Waarborg voor het hele huis: € 300,00
- Voorschot: 30% (de betaling van de voorschotfactuur geldt als definitieve boeking)
- Resterend bedrag betaal je 1 maand voor aankomst of in schijven

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Vergoeding voor het gebruik van de horecafriteuse, gasBBQ, wasmachine (producten
inbegrepen), droogkast, houtblokken voor
houtkachels en zolang de voorraad strekt

PER HUISJE

DUUR

ZELFKOOK

HEEL HET JAAR DOOR - WEEKEND VAN VRIJDAG TOT MAANDAG
Huisje A

3 nachten

€ 192,50

Huisje B

3 nachten

€ 215,60

Huisje C

3 nachten

€ 317,35

Huisje D

3 nachten

€ 243,65

Huisje E

3 nachten

€ 243,65

Huisje F

3 nachten

€ 252,45

Hoofdgebouw

3 nachten

€ 1194,05

Hoofd- en bijgebouw

3 nachten

€ 1436,05

HEEL HET JAAR DOOR - MIDWEEK VAN MAANDAG TOT VRIJDAG
Huisje A

4 nachten

Huisje B

4 nachten

€ 261,00

Huisje C

4 nachten

€ 384,50

Huisje D

4 nachten

€ 295,00

Huisje E

4 nachten

€ 295,00

Huisje F

4 nachten

€ 306,00

Hoofdgebouw

4 nachten

€ 1105,50

Hoofd- en bijgebouw

4 nachten

€ 1405,50

€ 233,00

HEEL HET JAAR DOOR - WEEK VAN MAANDAG TOT MAANDAG OF VRIJDAG
TOT VRIJDAG
Huisje A
7 nachten
€ 408,00
Huisje B

7 nachten

€ 457,00

Huisje C

7 nachten

€ 673,00

Huisje D

7 nachten

€ 516,50

Huisje E

7 nachten

€ 516,50

Huisje F

7 nachten

€ 535,50

Hoofdgebouw

7 nachten

€ 1455,50

Hoofd- en bijgebouw

7 nachten

€ 1555,50
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EXTRA KOSTEN

PRIJZEN
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GEORGANISEERDE
VAKANTIES

Georganiseerde Vakanties
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2016 - 2005

x

x

STO
x

AJOK vzw

6 - 17 jaar

2016 - 2005

x

x

*

Akindo vzw

4 - 16 jaar

2018 - 2006

x

x

*

Ankerpunt vzw - kampen

4 - 15 jaar

2018 - 2007

x

x

BiJeVa vzw

6 - 12 jaar

2016 - 2010

x

BIZON vzw

7 - 21 jaar

2015 - 2001

x

x

Cachet vzw

6 - 30 jaar

2015 - 1992

x

x

Chirojeugd Vlaanderen Iedereen Mee Op Kamp

7 - 18 jaar

2015 - 2004

x

x

CLIP taalvakanties vzw

6 - 20 jaar

2016 - 2002

x

x

Creafant vzw - Kriebelkampen

3 - 11 jaar

2019 - 2011

x

x

Crejaksie vzw

2,5 - 30 jaar

2019 - 1992

x

x

Danshuis De Ingang vzw

6 - 13 jaar

2016 - 2009

x

Danssport Vlaanderen

9 - 20 jaar

2013 - 2002

x

De Bonte Beestenboel vzw

7 - 14 jaar

2015 - 2008

x

De Gentse Trekvogels vzw

5 - 12 jaar

2017 - 2010

x

Depauw Taalvakanties
Binnenland vzw

4 - 30 jaar

2018 - 1992

x

x

Diggie vzw

4 - 16 jaar

2018 - 2006

x

Dijle Floats

8 - 16 jaar

2014 - 2006

Evangelisch Jeugdverbond vzw
(EJV vzw)

7 - 15 jaar

Free-Time vzw

x

x

x

GEORGANISEERDE
VAKANTIES

x

x

x

x

STO

x

x

x

x

STO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inclusief kinderen en
jongeren met angsten,
ADHD, ASS

x

STO

x

*

STO

*

Jongeren in jeugdhulp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2015 - 2007

x

x

x

x

x

3 - 18 jaar

2018 - 2004

x

x

x

x

x

x

Gekkoo

3 - 17 jaar

2019 - 2005

x

x

x

x

x

x

Gezinssport Vlaanderen

3 - 82 jaar

2019 - 1940

x

x

x

10 - 7 jaar

2012 - 2015

Graffiti vzw

NIEUW!

x
x

x

x

Groeistof

0 - 60 jaar

2022 - 1962

x

Hannibal vzw

6 - 30 jaar

2015 - 1992

x

Heyo ontdekking
(vroegere Idee Kids vzw)

3 - 12 jaar

2019 - 2010

x

Horizont vzw

0 - 100 jaar

2022 - 1922

Hujo vzw

12 - 27 jaar

2010 - 1995

x

Idee Kids vzw
(nu: Heyo ontdekking)

3 - 12 jaar

2019 - 2010

x

Intersoc vzw

0 - 100 jaar

2022 - 1922

JCW (Jeugd, Cultuur en
Wetenschap vzw)

5 - 30 jaar

2017 - 1992

x

x

Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE vzw

6 - 18 jaar

2015 - 2004

x

x

x

Kinderen en
jongeren met
ondersteuningsnoden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

STO (Sociaal-Toeristische Organisaties): deze partners zijn gespecialiseerd in het organiseren van vakanties voor mensen in armoede en hanteren een laagdrempelige aanpak.

x

x
x

x

STO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Op maat voor jongeren
met en zonder beperking

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Inclusief kinderen
met ASS

x

x

x

x

x

Zonder overnachting

5 - 17 jaar

Met overnachting

AFYA vzw

*

Buitenland

x

Binnenland

x

Buiten schoolvakanties

x

Kerstvakantie

Gezin

x

Herfstvakantie

Senioren

x

Zomervakantie

Volwassenen

2022 - 1922

Paasvakantie

Jongeren

0 - 100 jaar

Krokusvakantie

Kinderen

A Place To Live vzw

Specifieke doelgroep

Leeftijden

Grootouders met kleinkinderen

Vakantie-aanbieder

Geboortedata

Overzicht georganiseerde vakanties 2022

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

*
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x

JOETZ vzw - West-Vlaanderen

4 - 15 jaar

2018 - 2007

x

x

Jonge Helden

4 - 32 jaar

2018 - 1990

Karavaan vzw

18 - 30 jaar

2004 - 1992

Kazou vzw

7 - 16 jaar

2015 - 2006

x

Kazou vzw - De Kinderherberg

4 - 8 jaar

2018 - 2014

x

Kazou vzw - JOMBA

6 - 30 jaar

2016 - 1992

x

Kena vzw

8 - 30 jaar

2014 - 1992

Kinderboerderij Bokkeslot

5 - 19 jaar

Koning Kevin vzw

4 - 26 jaar

Krunsj vzw

5 - 18 jaar

x

Inclusief kinderen
die specifieke
ondersteuning nodig
hebben

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kinderen met bijzondere
aandacht

x

x

x

Kinderen en jongeren
met bijzondere aandacht

x

x

x

x

Via Iedereen Verdient
Vakantie: enkel
thuiswonende kinderen
en jongeren

2017 - 2003

x

x

2018 - 1996

x

x

Leef volgens je eigen ritme

0 - 90 jaar

2022 - 1932

LEJO

12 - 19 jaar

2009 - 2002

Little Ball Village vzw

3 - 6 jaar

2019 - 2016

Muziek Voor Alleman vzw

0 - 82 jaar

2022 - 1940

x

x

x

x

x

STO

*

x
x

2010 - 1997

Natuur en Wetenschap vzw

8 - 30 jaar

2014 - 1992

x

x

Open Kamp - Scouts en Gidsen
Vlaanderen

6 - 18 jaar

2015 - 2004

x

x

x

13 - 27 jaar

2009 - 1995

Outside Jongerenvakanties

6 - 15 jaar

2016 - 2007

x

x
x

Paardensport Vlaanderen

6 - 18 jaar

2016 - 2004

x

x

Pagadderke vzw

6 - 15 jaar

2015 - 2006

x

x

Pirlewiet vzw

0 - 90 jaar

2022 - 1932

x

x

Polyfoot Events

6 - 15 jaar

2016 - 2006

x

x

Provinciaal centrum De Boerekreek

7 - 16 jaar

2015 - 2006

x

x

Rodekruisvakanties vzw

7 - 14 jaar

2015 - 2008

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Ervaringsleren
bijzondere jongeren

x

Maatschappelijk
kwetsbare situatie
x
x

x

x

STO

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2015 - 2008

x

x

Roeland vzw

7 - 21 jaar

2015 - 2001

x

x

x

x

x

x

x

x

Skillz Vakantiekampen NIEUW!

8 - 14 jaar

2014 - 2008

x

x

x

x

x

x

x

x

x

STO (Sociaal-Toeristische Organisaties): deze partners zijn gespecialiseerd in het organiseren van vakanties voor mensen in armoede en hanteren een laagdrempelige aanpak.
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x

x

7 - 14 jaar
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x

x

STO

*

x
x

Rodekruisvakanties vzw Aangepaste Vakantiekampen

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

STO, kinderen met een
beperking

*

x

x

x

x
Maatschappelijk
kwetsbare situatie
x

x

x

x

x

OPENDOEK

x

Inclusief chronisch
zieken, mensen met
ASS en mensen met
een mentale/fysieke
beperking

x

12 - 25 jaar

x

Kinderen en jongeren
met of zonder
ondersteuningsnood

x

NATURE vzw

x

x

x

x

x

x

x

x

2017 - 2004

x

x

x
x

Zonder overnachting

x

Kinderen en jongeren
met of zonder
ondersteuningsnood

x

Met overnachting

2019 - 2007

x

Buitenland

4 - 15 jaar

x

Binnenland

JOETZ vzw - Oost-Vlaanderen

x

Buiten schoolvakanties

x

x

Kerstvakantie

x

Herfstvakantie

2016 - 2003

Zomervakantie

6 - 19 jaar

Paasvakantie

JOETZ vzw - Limburg

Krokusvakantie

x

Specifieke doelgroep

x

Grootouders met kleinkinderen

2018 - 2004

Gezin

Jongeren

4 - 18 jaar

Senioren

Kinderen

JOETZ vzw - Antwerpen

Volwassenen

Leeftijden

Geboortedata

GEORGANISEERDE
VAKANTIES
Vakantie-aanbieder

x

x

x

x

x
x

Sporta-kampen

3 - 18 jaar

2019 - 2004

x

x

Sporty Creactief vzw

3 - 16 jaar

2019 - 2006

x

x

Inclusief kinderen
die specifieke
ondersteuning nodig
hebben

Staf Tours

0 - 100 jaar

2022 - 1922
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stapje in de wereld

0 - 90 jaar

2022 - 1932

Summer Bash

15 - 27 jaar

2007 - 1995

TAMUSEMENT v.z.w.
Mol's Got Talent

4 - 18 jaar

2018 - 2004

x

x

The Outsider Club

9 - 14 jaar

2013 - 2008

x

x

The Outsider Coast

10 - 17 jaar

2012 - 2005

x

x

Top Vakantie vzw

6 - 18 jaar

2016 - 2004

x

x

Tsjaka Kampen

4 - 16 jaar

2018 - 2006

x

x

Tumult vzw

6 - 15 jaar

2016 - 2007

x

x

vzw Kadee

6 - 16 jaar

2016 - 2006

x

x

*

vzw Metgezel

19 - 82 jaar

2003 - 1940

vzw VITAAL

5 - 10 jaar

2016 - 2012

Wel Jong Niet Hetero

13 - 30 jaar

2009 - 1992

x

x

x

Mentale en/of fysieke
beperking, ASS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
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Zonder overnachting

Met overnachting

x

STO

x

Buitenland

x

STO

x

Binnenland

x

x
STO

x

x

STO

*

x

x

*

*

x

x

*

Naast het regulier
aanbod ook enkele
G-sportkampen:
jongeren met mentale
beperking tot 30 jaar

Buiten schoolvakanties

x

Kerstvakantie

x

Herfstvakantie

2013 - 2003

STO

Zomervakantie

8 - 18 jaar

Paasvakantie

Sport Vlaanderen

Krokusvakantie

x

Specifieke doelgroep

Jongeren

x

Grootouders met kleinkinderen

Kinderen

2018 - 2004

Gezin

Geboortedata

4 - 18 jaar

Senioren

Leeftijden

Sogeha vzw

Volwassenen

Vakantie-aanbieder

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maatschappelijk
kwetsbare situatie

x

x

x

Jongeren kunnen
zichzelf zijn in hun
lichaam, seksualiteit en
genderbeleving

x

x

x

x
x

STO (Sociaal-Toeristische Organisaties): deze partners zijn gespecialiseerd in het organiseren van vakanties voor mensen in armoede en hanteren een laagdrempelige aanpak.

*
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www.aplacetolive.be

www.afya.be

A Place To Live vzw

AFYA vzw

A Place To Live vzw is een Brusselse vrijwilligersorganisatie
die zich sinds 1999 inzet voor maatschappelijk kwetsbare
moeders, kinderen en jongeren.

Als erkende landelijke jeugdvereniging en dochterorganisatie
van de Gezinsbond, wil AFYA kinderen en jongeren op een
gezonde, recreatieve manier laten bewegen.

De deelnemers wonen vaak in Brussel maar komen uit
de hele wereld. Elk jaar organiseert A Place to Live vier
zomerkampen. Onze talrijke vrijwilligers zorgen voor een
plezant en ontspannend programma voor de verschillende
leeftijdsgroepen. Elke zomer zijn er ongeveer 200 deelnemers.
Voor hen is op vakantie gaan niet vanzelfsprekend. Zo zijn ze
er eens helemaal ‘uit’.

AFYA biedt jeugdkampen aan voor kinderen en jongeren
van 5 tot 17 jaar. De kampen zijn ingedeeld in thema’s:
avontuur, dieren, sportkicks, techniek & multimedia,
waterfun. Daarnaast bieden we elk jaar minstens één (hoofd)
animatorcursus aan voor jongeren vanaf 16 jaar.
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www.ajokvzw.be

www.akindo.be

AJOK vzw

Akindo vzw

AJOK staat voor Alle Jongeren Op Kamp en wil deze naam
waar maken door vakantiekampen te organiseren met
een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren
tussen 6 en 17 jaar die minder mogelijkheden krijgen om
van het bestaande vrijetijdsaanbod te genieten. AJOK
wil inspanningen leveren om, ook voor jongeren die om
financiële, gedragsmatige en/of andere redenen geen
aansluiting vinden bij het reguliere jeugdwerk, het recht op

Akindo vzw organiseert onvergetelijke vakanties voor
kinderen en jongeren van 4 jaar tot en met 16 jaar uit
maatschappelijk kwetsbare situaties.

vakantie op een volwaardige manier te garanderen.

GOED OM WETEN:

- Per voorziening kunnen er maximum 3 jongeren per kamp
ingeschreven worden.
- Rekening houdend met de mentale en fysieke mogelijkheden van
de jongeren kunnen eventueel uitzonderingen worden toegestaan
op gebied van leeftijdscategorie wanneer dit aangevraagd,
gemotiveerd en goedgekeurd wordt.
- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging
door Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.ajokvzw.be

Kinderkampen zijn voor kinderen van 4 jaar tot en met 10
jaar, tienerkampen voor tieners van 11 jaar tot en met 13 jaar
en jongerenkampen voor jongeren van 14 jaar tot en met 16
jaar.
Allerlei creatieve bosspelen, fantasierijke theaterstukken,
sport- en knutselactiviteiten en daguitstappen komen aan
bod en zijn aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.

GOED OM WETEN:

- Deelnemers kunnen enkel ingeschreven worden via verwijzende
instanties zoals OCMW, residentiële instellingen, pleegzorg,
Iedereen Verdient Vakantie,…
- Indien inschrijving via Iedereen Verdient Vakantie: deelnemers
dienen, na inschrijving bij en bevestiging door Iedereen Verdient
Vakantie, zich nogmaals in te schrijven op www.akindo.be
- Deelnemers moeten kunnen functioneren in groep. Akindo
Vakantiehuis is een groepsverblijf waardoor apart slapen en één
op één begeleiding niet mogelijk is.
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www.ankerpunt.be

Ankerpunt vzw kampen
Ankerpunt VZW heeft het welbevinden van kinderen,
jongeren, jongvolwassenen en gezinnen als doel. We werken
zowel curatief als preventief. We kunnen bogen op een
decennia lage expertise. Een enthousiast en professioneel
team bundelt er zijn krachten in een huiselijke en warme
sfeer. In de Ankerpunttuin kunnen we heerlijk ravotten, of
gezellig samen rond het kampvuur zitten babbelen. Een grote
tent herbergt heel wat schatten waarmee we creatief aan de
slag kunnen. De yogamatjes zijn gauw gespreid en brengen
ons tot rust en bezinning.

www.bijeva.be

BiJeVa vzw
DE DAG VLIEGT VOORBIJ
Opgaan in het moment en helemaal in je element zijn door
spelletjes spelen, droedelen, knutselen, kliederen, lummelen,
dollen, stoeien, zwemmen en een avondje film kijken.
Ontdekken hoe goed groen doet.
Echte vakantie is samen genieten.

In deze boeiende en plezante workshops en dagkampjes
vinden we welbevinden, zelfvertrouwen, veerkracht en sociale
vaardigheden. We beleven samen een fijne tijd en leren er
voor ons zelf op te komen.

GOED OM WETEN:

Aanbod zonder overnachting in Leuven
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www.bizonvzw.be

www.cachetvzw.be

BIZON vzw

Cachet vzw

BIZON organiseert vakantiekampen voor kinderen en
jongeren van 7 tot 21 jaar in een maatschappelijk kwetsbare
situatie. Het recht op een leuke vrijetijdsbesteding willen wij
in de praktijk waarmaken.

“Wij hebben in een instelling van jeugdzorg of in een
pleeggezin gewoond.” Voilà,... het is gezegd! Het is niet
gemakkelijk om dit te zeggen. Veel mensen hebben rare
ideeën over jongeren in de jeugdzorg, en je krijgt vaak een
stempel. Alleen kan je daar niet veel aan doen. Daarom is
er Cachet vzw. Samen willen we een ander beeld tekenen:
een beeld waarbij naast miserie optimisme staat, en waarbij
klacht kracht wordt.

Zin om spannende avonturen te beleven? Te slapen in een
echt kasteel of liever in een tent in de natuur? Lekker te
genieten van zon, zee en strand? Je kuiten in te smeren en
rond te trekken met een leuke groep? Te ravotten met een
echte held? Het kan allemaal!
Afhankelijk van locatie, leeftijdsgroep en vakantieperiode
bieden we verschillende kampconcepten aan. Bekijk het
aanbod van onze BIZONdere kampen, want we hebben voor
elk wat wils. Elk kamp heeft ook een eigen thema, dus laat je
meeslepen in het verhaal en waan je in een andere wereld.

Via kampen, meerdaagse activiteiten en Cachetavonden
ontmoeten we elkaar. We delen onze ervaringen met elkaar
of op creatieve wijze via filmpjes, muzieknummers of teksten.
Zo stoppen we onze ervaringen niet weg, maar gebruiken we
ze om anderen te inspireren!

GOED OM WETEN:

- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.bizonvzw.be
- Prijs op maat, er wordt in dialoog gegaan over de prijs: € 25,00
is de ondergrens bij binnenlandse vakanties, bij buitenlandse
vakanties is dat € 75,00.

GOED OM WETEN:

Cachet is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring
in de jeugdhulpverlening. De georganiseerde vakanties zijn dan ook
voor deze doelgroep.
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www.chiro.be

www.clipvakanties.be

Chirojeugd
Vlaanderen Iedereen Mee Op Kamp
Elk jaar trekken zo’n 900 Chirogroepen in de zomer op
kamp. Enkele dagen samen spelen, onvergetelijke avonturen
beleven, vriendschappen smeden en genieten van het
zalige kampgevoel. Enkele van deze Chirogroepen stellen,
via Iedereen Mee Op Kamp, hun kampen open voor niet
Chiroleden. Zo kunnen nog meer kinderen en jongeren
genieten van dat zalige kampgevoel!

CLIP taalvakanties
vzw
CLIP taalvakanties vzw is een landelijk erkende
jeugdorganisatie in Heverlee. Je kan er taal- en skivakanties
(Frans en Engels) in binnen- en buitenland boeken voor
jongeren van 6 tot 20 jaar. De nadruk ligt vooral op het
“durven” spreken. Door middel van leuke en leerrijke
activiteiten overwinnen zij de drempelvrees die vele
deelnemers hebben. Als je met CLIP op vakantie bent geweest,
dan weet je het wel. Dit zijn geen gewone taalvakanties. Het
unieke zit eerst en vooral in de inspiratie. Geen EN maar IN.
Het Frans/Engels zit gewoon in de animatie en omgekeerd.
Je kan op taalvakantie in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk,
Engeland en Italië.

GOED OM WETEN:

- Na inschrijving bij en bevestiging door Iedereen Verdient Vakantie
brengt Chirojeugd Vlaanderen de deelnemer in contact met de
lokale Chirogroep om de inschrijving ook daar administratief af
te ronden. Deze communicatie gebeurt via e-mail.
- De prijs is bespreekbaar met de leidingsploeg.
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GOED OM WETEN:

De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven bij CLIP taalvakanties.
CLIP neemt hiervoor zelf contact op met de deelnemer.
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www.kriebelkampen.com

Creafant vzw Kriebelkampen
Kriebelkampen zijn op maat uitgewerkte kampen met een
gevarieerd en gedifferentieerd activiteitenaanbod. Onze 2
pijlers: creativiteit en fantasie.
Onze begeleiders laten kinderen creëren en experimenteren.
Ze nemen hen mee op sleeptouw in hun eigen avontuur
en fantasie. We werken ervaringsgericht met ruimte voor
inspraak van de kinderen, waar ook écht naar geluisterd
wordt.
Elk kind kan zijn wie het is en krijgt de ruimte zijn ‘eigen
ding’ te doen. Onze begeleiders durven loslaten wat ‘zou
moeten zijn’ en gaan mee in de opportuniteiten van het
moment. We willen kinderen leren dat de weg naar een
resultaat even belangrijk (en soms nog belangrijker) is dan
het resultaat.

www.crejaksie.be

Crejaksie vzw
Crejaksie vzw organiseert vakanties voor jongeren van 2,5
tot 30 jaar. Elke vakantie heeft een ander thema en er staat
steeds een team animatoren paraat om de week in goede
banen te leiden. Crejaksie vzw organiseert zowel vakanties
met als zonder overnachting tijdens alle schoolvakanties.
Crejaksie, dat zijn pittig plezante vakanties voor iedereen!
Bos, strand, duinen, ravotten, dansen zingen en springen, het
kan allemaal!
Ben je een echte chefkok of een avonturier? Vind je het
fantastisch om te kamperen of geniet je graag van het strand
en de zon? Lijkt het jou geweldig om te overnachten op de
boerderij of maken verhalen en sprookjes jou heel erg blij? Je
vindt het allemaal bij ons!
Geen enkele dag is hetzelfde, we nemen jou graag mee in
de wereld van prinsen en prinsessen, maken van jou een
echt Robinson, spetteren in het water, reizen door de tijd en
maken kampvuren tot bedtijd!

GOED OM WETEN:

GOED OM WETEN:

Let op: aanbod zonder overnachting.

- De deelnemer dient na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op crejaksie.be
- Indien nodig is hiervoor telefonische ondersteuning vanuit
Crejaksie.
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www.de-ingang.be

www.danssportvlaanderen.be

Danshuis De Ingang
vzw

Danssport
Vlaanderen

Voor kleuters en kinderen zijn de danskampen een leuke mix
van dans, spel, creatief knutselen en soms ook schminken,
verkleden, verhalen luisteren, zingen,... De kinderen worden
helemaal ondergedompeld in het thema van hun favoriete
dans.

Danssport Vlaanderen is een door Sport Vlaanderen
erkende sportfederatie die de danssport promoot en de
danscultuur wil introduceren in alle lagen van de bevolking.
We willen zoveel mogelijk mensen aanzetten tot dansen,
zowel recreatief als competitief. Jaarlijks organiseert
Danssport Vlaanderen kwaliteitsvolle danskampen tijdens de
schoolvakanties op verschillende locaties in Vlaanderen.

Voor de grotere kinderen mag het al iets intensiever en
ligt de focus meer op het leren van de dans zelf, expressie,
muzikaliteit en techniek.

Dansen is bewegen op muziek, maar ook zoveel meer! Dansen
is plezier hebben, vrienden maken, danspassen aanleren,…
Dansen is keitof!

GOED OM WETEN:

Het gaat over vakanties zonder overnachting.
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www.debontebeestenboel.be

www.gentsetrekvogels.com

De Bonte
Beestenboel vzw

De Gentse
Trekvogels vzw

De Bonte Beestenboel is een unieke boerderij in een
karakteristieke landelijke omgeving in de Antwerpse Kempen.

Een kwaliteitsvolle week aan zee in een echte vakantiesfeer.
Gegarandeerd nieuwe vrienden en vriendinnen.

De oude stallen, schuren en graanzolders van de voormalige
landloperskolonie zijn gerenoveerd tot een prachtige
hoeve met moderne faciliteiten. Een ideale locatie voor
uiteenlopende activiteiten.

Wekelijks een ander themakamp. Voor elk wat wils: “zon, zee,
zand, zorgeloos”, “reis rond de wereld”, “dans en expressie”,
“paaskamp”,...

De kampen kregen een metamorfose. Voortaan bepaal jij het
thema van jouw kamp:
- Dierenplezieren: voor kinderen die dieren willen plezieren!
- Avontuurlijk kokkerellen: voor lekkerbekken die durven
ontdekken
- Landlopersexpeditie: voor echte avonturiers!
- Knutsel je Zen: voor creatievelingen en genieters

Wij zorgen voor een aangename afwisseling tussen sport en
ontspanning, gezonde buitenactiviteiten, veel leute en plezier
en enthousiaste monitoren met veel ervaring! Kortom: een
week die je niet snel zal vergeten!

Schrijf je in voor één van onze thema’s!

GOED OM WETEN:

De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging
door Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.gentsetrekvogels.com/inschrijven
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www.depauwbelgium.be

Depauw
Taalvakanties
Binnenland vzw
Taalvakanties Depauw Binnenland vzw wil op een
pedagogisch en didactisch verantwoorde, goed omkaderde
manier de communicatieve taalvaardigheid en talenkennis
van de jeugd bevorderen. Door een dynamische en intensieve
aanpak streeft de vereniging ernaar de meertaligheid en
sociale vaardigheden van jongeren te stimuleren. Ze wil
door het inrichten van taal- en sportvakanties tijdens de
verschillende schoolvakanties de jongeren de mogelijkheden
bieden om dit doel te bereiken en hen zo ook kennis te laten
maken met andere culturen.
Bij ons kunnen jongeren terecht voor een waaier aan toffe
taalkampen!

GOED OM WETEN:

Diggie vzw
Diggie vzw organiseert kampen voor iedereen, van kleuters
tot tieners, en het hele jaar door. Met 25 à 32 leeftijdsgenoten
en 6 à 8 animatoren wonen we een aantal dagen op de
Diggiehoeve.
Geen Diggiekamp is hetzelfde, en dat is maar goed ook. Elke
vakantie komen honderden kinderen de Diggieboerderij
inpalmen voor een unieke ervaring. Diggie is een
kinderboerderij, en daar maken we op kamp heel graag
gebruik van. Zo geven we dagelijks de dieren te eten, die
de hele dag gewoon vrij op de weide rondlopen, tussen de
kinderen. Op een boerderij kan je verschillende ambachtelijke
activiteiten doen: zo bakken we bijvoorbeeld brood of pizza
in onze authentieke steenoven, maken we kaarsen van ons
eigen bijenwas of vilten we leuke souvenirtjes.

GOED OM WETEN:

De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging
door Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.depauwbelgium.be. Bij opmerking ‘IVV + te betalen
bedrag’ zeker vermelden.
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www.diggie.be/diggiekamp

- Voor krokuskamp en zomerkamp 5 is er een optie tot thuis slapen.
- Kleuteractiviteiten zijn sowieso zonder overnachting.
- De deelnemer dient na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie een medische fiche te bezorgen aan
Diggie. Deze kan je downloaden via www.diggie.be/inschrijven
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www.dijlefloats.be

Evangelisch
Jeugdverbond vzw
(EJV vzw)

Dijle Floats
Sport & Avonturenkampen voor jongeren van 8 tot 16 jaar.
Ben je op zoek naar een unieke sportieve belevingsweek voor
je zoon?
We bieden unieke sportkampen aan met watersport (kano,
kajak, sup,...), schietsporten (Archery Tag, Laser Tag, Paintball,
Boogschieten,...), survival (veldkeuken, sjorren,...) en Parcours/
freerunning aan tijdens de verschillende schoolvakanties.
Dankzij de kleine groepen van maximaal 24 deelnemers
genieten de deelnemers tijdens elke initiatie van alle
aandacht die ze als individu verdienen.
Vijf goed gevulde dagen, een garantie voor nog weken
navertellen aan tafel.

GOED OM WETEN:

www.ejv.be

- Je moet goed kunnen zwemmen en niet allergisch zijn voor
huisdieren.
- Let op: enkel kampen zonder overnachting.

Het EVANGELISCH JEUGDVERBOND is een door de overheid
landelijk erkende jeugdbeweging van en voor kinderen,
tieners en jongeren. Samen zoeken naar wegen om de
boodschap van Jezus op een eigentijdse en jonge manier
gestalte te geven met hoofd, hart en handen.
Het EJV biedt al jarenlang een uitgebreid kampaanbod voor
zowel leden als niet-leden. Bosspel, waterspel, dagtocht,
bonte-avond, creatieve activiteiten,... kunnen hier zeker niet
op ontbreken. Naast deze ontspanning en ontmoeting, is er
dagelijks een bezinningsmoment. Met elkaar in gesprek gaan
over een gedeelte uit de bijbel en de relevantie ontdekken
voor de eigen leefwereld. Daarbij is er veel aandacht voor
de beleving van de kinderen en de tieners zelf en is er volop
interactie.

GOED OM WETEN:

Na inschrijving bij en bevestiging door Iedereen Verdient Vakantie
stuurt EJV de deelnemer een link om de medische fiche in te vullen.
Deze communicatie gebeurt via e-mail.
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www.freetime.be

www.gekkoo.be

Free-Time vzw

Gekkoo

Free-Time vzw maak(t) jouw vakantie! Ons aanbod richt zich
naar kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Zowel kampen
met als zonder overnachting komen in aanmerking. Iedereen
is welkom! Kies een vakantie uit ons aanbod en informeer
via Iedereen Verdient Vakantie of wij een plaatsje kunnen
voorzien.

Gekkoo is een jeugdwerkorganisatie die leuke en
laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen
en jongeren van 3 tot en met 17 jaar. Of je kind nu houdt
van kamperen en de natuur ontdekken, creatief bezig zijn of
zich helemaal sportief wil uitleven: iedereen kan bij Gekkoo
terecht.

GOED OM WETEN:

- Er moet eerst een OUDERPROFIEL aangemaakt worden bij FreeTime vooraleer je een aanvraag bij ons indient. Dit kan via deze
link: freetime.be/account/register/
- Elk kind kan slechts 1 kamp aan sociaal tarief doen bij Free-Time,
om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om via Free-Time op
kamp te gaan.
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www.gezinssportvlaanderen.be

Gezinssport
Vlaanderen

www.graffitivzw.be/nl

Graffiti vzw

Op vakantie met het gezin? Het mag een beetje actief
zijn? Dan ben je bij Gezinssport Vlaanderen aan het juiste
adres! Wij bieden een breed aanbod aan actieve vakanties
voor gezinnen, eenoudergezinnen en grootouders met
kleinkinderen.
Stuk voor stuk belichten we bestemmingen die iets uitdagend,
iets sportief, iets te ontdekken, iets extra in petto hebben. Met
Gezinssport Vlaanderen willen we alle gezinnen uitnodigen
om te ontdekken dat kwaliteit en zorgeloos genieten
kenmerkend zijn voor ons sportief vakantiegebeuren.

NIEUW

Graffiti vzw daagt kinderen en jongeren uit om hun
verhaal te vertellen op een creatieve manier. Dat doen
we door kampen te organiseren waarbij de deelnemers
experimenteren met verschillende kunstvormen: graffiiti, rap,
tekenen,... Zo leren we hen onrgeremd, kritisch en creatief te
zijn. Met deze kampen investeren we in de stem van de jeugd,
in het bijzonder de ongehoorde.
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www.groeistof.be

www.hannibalvakanties.be

Groeistof

Hannibal vzw

Speciaal voor jongeren met bv ASS, angsten, opvoedings-,
gedrags-, psychi(atri)sche problematiek, schoolmoeheid,
beperkte sociale vaardigheden, ASS, ADHD, ODD, HSP,
hechtingsstoornis, MOF, VOS,…

Heb je zin in een geweldige vakantie? CHECK! Heb je een
beperking? CHECK! Dan ben je bij Hannibal aan het juiste
adres. Wij organiseren superfijne vakanties voor kinderen en
jongeren van 6 tot 30 jaar met een beperking. Onze vakanties
gaan door in de zomer en zowel in binnen-als buitenland.
We hebben ook enkele inclusievakanties in ons aanbod waar
deelnemers zonder beperking welkom zijn. De begeleiders
op onze vakanties zijn enthousiaste vrijwilligers. Per twee
deelnemers is er minstens één begeleider.

Een krachtige, praktische en sterk gestructureerde training
voor jongeren en hun gezin waarmee je nadien samen thuis
weer vooruit kan. Individuele en groepscoaching, zowel
voor de jongere als voor de ouder(s), met permanente
begeleiding ter plaatse gedurende het hele verblijf. Maximum
6 deelnemende gezinnen.

GOED OM WETEN:

GOED OM WETEN:

-

Elk gezin verblijft in een apart vakantiehuisje.
Vakantiehuisjes van 4 tot 6 personen.
Kleinschalig, afgeschermd vakantieparkje in privésfeer.
Vrije tijd om van de omgeving te genieten.
De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.groeistof.be
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- Nadat je je bij Iedereen Verdient Vakantie voor een vakantie met
Hannibal hebt ingeschreven, neemt Hannibal telefonisch contact
met je op. Ze bekijken of deelname mogelijk is, rekening houdend
met de extra noden van de deelnemer. Pas na dit gesprek kan
de vakantie bevestigd worden. Deze bevestiging ontvang je via
Iedereen Verdient Vakantie.
- De deelnemer dient na inschrijving bij en bevestiging
door Iedereen Verdient Vakantie ook nog in te schrijven op
www.portaal.hannibalvakanties.be.
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VAKANTIES
www.heyo.be

www.horizontvzw.be

Heyo ontdekking

(vroegere Idee Kids vzw)
Heyo (vroegere Idee Kids vzw) organiseert vakantiekampen
voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Onder de
noemer ‘Heyo ontdekking’ vind je de vakantiekampen zonder
overnachting voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Spelen, leren,
ontdekken. Vakantiekampen waar je iets van opsteekt: dat
is Heyo ontdekking. Eén thema loopt als een rode draad
doorheen de kampweek. Enthousiaste monitoren met de
nodige ervaring leiden de week in goede banen.

GOED OM WETEN:

- Let op: enkel het aanbod van “Heyo ontdekking” komt in
aanmerking voor Iedereen Verdient Vakantie, dit zijn de vakantiekampen zonder overnachting voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.
- Ouders betalen 50 euro, ongeacht het een vierdagenkamp of
vijfdagenkamp is.
- Doorheen het jaar zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen en
periodes waar je kan inschrijven.
- Vermeld bij je inschrijving zeker volgende informatie: het
vakantiekamp en de locatie, de volledige naam, telefoonnummer,
geboortedatum en contactpersoon in nood.
- Na de inschrijving bij en bevestiging door Iedereen Verdient
Vakantie ontvangt de deelnemer een e-mail met de bevestiging en
de factuur van Heyo.

Horizont vzw
Wij organiseren vakanties waarbij mensen met een
beperkt budget in groep op vakantie gaan. Er gaan enkele
vakantiemakers mee die er voor zorgen dat iedereen een
leuke vakantie kan beleven. Zij bieden een aantal activiteiten
aan waar je aan kan deelnemen maar je bent ook vrij om
zelfstandig iets anders te gaan doen.
Maak je geen zorgen over vervoer, slaapplaats en eten, want
dat organiseert Horizont vzw. Het enige wat jij moet doen,
is een vakantie kiezen die jou het leukst lijkt en wij doen de
rest. Enthousiaste vakantiemakers gaan mee met als doel
iedereen een aangename vakantie te bezorgen.
Er zijn verschillende soorten vakanties:
- Vakanties voor individuele volwassenen en koppels
- Vakanties voor alleenstaande ouders en hun kinderen
- Gezinsvakanties
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www.hujo.be

www.intersoc.be

Hujo vzw

Intersoc vzw

Hujo is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging voor
jongeren met een kritische en open geest. We dagen jongeren
en kinderen uit om vrijuit te spelen en nieuwsgierig naar
de wereld te kijken, met respect voor mens en natuur. Hujo
organiseert kwaliteitsvolle en inhoudelijk sterke activiteiten
voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar. Bij Hujo
zijn we gek op wetenschap en techniek en daarom bieden
we kinderen en jongeren de kans om tijdens één van de
RobotiKampen, onder leiding van echte professionals, zelf
robots te leren maken. Daarnaast organiseren we elk jaar een
animatorcursus voor zij die geen uitdaging uit de weg gaan
en hun attest animator willen behalen.

Tijdens de Intersoc-family-periodes ligt de focus op families
met kinderen. Kindvriendelijkheid, een correcte, aangename
service en familiale sfeer dragen wij hoog in ons vaandel.
Voor gezinnen met baby’s, peuters, kleuters of schoolgaande
jeugd hebben wij specifieke formules.
Maar ook rustzoekers, senioren, sport- en vriendenclubs
vinden bij ons hun gading tijdens de zogenaamde Intersoccharme-vakanties.
Voor onze hotelactiviteiten beschikken we over een team van
120 contractuele medewerkers en circa 3.000 vrijwilligers. Elke
dag opnieuw zet iedere Intersoc-medewerker zich in om mee
de gemoedelijke en hartelijke sfeer te creëren die zo eigen is
aan onze vakanties.

GOED OM WETEN:

De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.hujo.be/
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www.jcw.be

www.duinen-heide.be

JCW (Jeugd, Cultuur
en Wetenschap vzw)

Jeugdvakanties
DUINEN-HEIDE vzw

Hoe maak je tandpasta? Wat aten onze voorouders? Is er
water op Mars? Waarom houden Finnen van de sauna?

DUINEN-HEIDE organiseert in 2022 opnieuw 12 jeugdkampen
tijdens alle schoolvakanties.
Voor ALLE jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar is er het
FIETSKAMP in juli en het TENTENKAMP in augustus. Uitdagend
en avontuurlijk!
Kinderen van 6 tot en met 16 jaar kunnen kiezen in de
zomervakantie uit 6 themakampen van 11 dagen (10
overnachtingen). Tijdens elke vakantieperiode doorheen het
schooljaar duurt elk kamp een week.
“FAR WEST STORIES” is het jaarthema. Elk kamp is een
verrassing! Een queeste vol opdrachten en acties die je
dag op dag verder leiden doorheen een deelthema van het
gekozen kamp.
Elke leeftijdsgroep heeft een team van enthousiaste en
gemotiveerde animatoren, die zorgen voor een gevarieerd
aanbod van spel en sport, bezoek en uitstappen in de natuur.
Ben je 15 jaar en ouder, dan kan je deelnemen aan een
vormingsweek voor jeugdleiders-animatoren. Daarna kan je
ook jeugdleider worden!

Wil je weten wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe ... dan
zoekt JCW samen met jou het antwoord aan de hand van een
leuke mix tussen cultuur en wetenschap.

GOED OM WETEN:

- Onze prijzen zijn all-in, er komen achteraf geen onverwachte
kosten bij.
- Als je een slaapzak nodig hebt, kan je er bij JCW een lenen.
- Deelnemers ontvangen praktische informatie (brief,
routebeschrijving, medische fiche,...) 3 weken voor aanvang van
het kamp.
- Er is geen vervoer van en naar de kampplaats voorzien.

GOED OM WETEN:

De deelnemers dienen de opstapplaats te vermelden bij inschrijving.
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www.joetz.be/pages/default.aspx

www.joetz.be

JOETZ vzw
Antwerpen

JOETZ vzw
Limburg

JOETZ vzw creëert ruimte voor kinderen en jongeren
om te spelen, door de organisatie van vakanties en
vrijetijdsactiviteiten.

Hou je van een uitdaging, nieuwe vrienden maken en
vooral veel fun? Dan is Joetz écht iets voor jou! Joetz is de
jongerenorganisatie van De Voorzorg, wij organiseren kinderen jongerenvakanties die net dat iètsje anders zijn.

Spelen zien we hier in eerste instantie als een gezond doel
op zich. Een actieve en gezonde levenswijze zijn hierbij
inherent. Wij geloven bovendien in de verrijkende ervaring die
groepsactiviteiten bieden: leren functioneren in een diverse
groep, nieuwe ervaringen opdoen en grenzen verleggen.

GOED OM WETEN:

- De deelnemer dient na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie een account aan te maken op
www.inschrijvingensociocultureel.be/
- Via dit account ontvangt de deelnemer alle nodige informatie.
- Indien nodig is er telefonische ondersteuning vanuit JOETZ om dit
account aan te maken.
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Ontdek jouw passie, verdiep je in jouw talenten, onderneem
en ga de wereld in.

GOED OM WETEN:

- Nadat je je bij Iedereen Verdient Vakantie voor een vakantie met
Joetz Limburg hebt ingeschreven, neemt Joetz telefonisch contact
met je op. Want Joetz vindt het erg belangrijk dat jij aansluiting
vindt bij de reeds ingeschreven deelnemers. Ze bekijken of
deelname mogelijk is, rekening houdend met het inclusiebeleid
en de extra noden van de deelnemer. Pas na dit gesprek kan je
vakantie bevestigd worden. Deze bevestiging ontvang je via
Iedereen Verdient Vakantie.
- De deelnemer dient na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie een account aan te maken op
www.inschrijvingensociocultureel.be/
- Via dit account ontvangt de deelnemer alle nodige informatie.
- Indien nodig is er telefonische ondersteuning vanuit JOETZ om dit
account aan te maken.
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www.joetz.be

www.joetz.be

JOETZ vzw
Oost-Vlaanderen

JOETZ vzw
West-Vlaanderen

JOETZ vzw is een erkende landelijke jeugdvereniging die, als
trouwe partner van de Socialistische Mutualiteiten, optreedt
als gezondheidspromotor voor, door, met en bij kinderen en
jongeren van 3 tot 30 jaar.

JOETZ vzw is een erkende landelijke jeugdvereniging die, als
trouwe partner van de Socialistische Mutualiteiten, optreedt
als gezondheidspromotor voor, door, met en bij kinderen en
jongeren van 3 tot 30 jaar.

Wij organiseren tijdens de zomer vooral kampen voor
kinderen van 4 tot 15 jaar. We zijn tijdens de vakantie
overal te vinden, van de Barkentijn in Nieuwpoort tot in de
Ardennen! Ook voor de kleinsten onder ons is er dit jaar een
groot aanbod. We gaan met hen naar de ruimte, de jungle,
we duiken de keuken in en bakken allerlei lekkers,... Er is voor
elk wat wils!

Wij organiseren tijdens de zomer vooral kampen voor
kinderen van 4 tot 15 jaar. We zijn tijdens de vakantie
overal te vinden, van de Barkentijn in Nieuwpoort tot in de
Ardennen! Ook voor de kleinsten onder ons is er dit jaar een
groot aanbod. We gaan met het naar de ruimte, de jungle, we
duiken de keuken in en bakken allerlei lekkers,... Er is voor elk
wat wils!

GOED OM WETEN:

- De deelnemer dient na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie een account aan te maken op
www.inschrijvingensociocultureel.be/
- Via dit account ontvangt de deelnemer alle nodige informatie.
- Indien nodig is er telefonische ondersteuning vanuit JOETZ om dit
account aan te maken.

GOED OM WETEN:

- De deelnemer dient na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie een account aan te maken op
www.inschrijvingensociocultureel.be/
- Via dit account ontvangt de deelnemer alle nodige informatie.
- Indien nodig is er telefonische ondersteuning vanuit JOETZ om dit
account aan te maken.
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www.jongehelden.be

www.karavaan.be

Jonge Helden

Karavaan vzw

Jonge Helden zijn de toekomst. Ze ontdekken en
experimenteren, staan op een podium, organiseren een
fotoshoot, voeren wetenschappelijke proefjes uit, gaan op
avontuur of ontdekkingsreis! Jonge Helden bouwen ook
omgekeerde boomhutten, leven als een indiaan of dromen in
stilte weg.
Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en
jongeren.

Het hele jaar door organiseren we toffe activiteiten die
jou een reisgevoel geven, in en rond België. De activiteiten
zijn voor alle jongeren van 18 tot en met 30 jaar. Van een
taalworkshop Spaans, trekking- en kampeerweekends in de
Ardennen tot een liftwedstrijd doorheen Europa. Reisbeleving
dichtbij huis, het hele jaar door!

GOED OM WETEN:

- Iedereen is welkom. Daarom gaat Jonge Helden aan de slag met
drempels. Gelieve tijdens de aanvraag bij de opmerkingen te
vermelden of de deelnemer op een manier baat heeft bij wat extra
ondersteuning.
- Indien er een ondersteuningsvraag is: nadat je je bij Iedereen
Verdient Vakantie voor een vakantie met Jonge Helden hebt
ingeschreven, neemt Jonge Helden telefonisch contact met je op.
Zo kunnen ze kijken wat er mogelijk is. Pas na dit gesprek kan
je vakantie bevestigd worden. Deze bevestiging ontvang je via
Iedereen Verdient Vakantie.
- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging
door Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.jongehelden.be
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www.kazou.be

www.kazou.be

Kazou vzw De Kinderherberg

Kazou vzw
Kazou, de jeugddienst van de CM, is een eigentijdse
jongerenorganisatie die kwaliteitsvolle vakanties voor
kinderen en jongeren organiseert. Bij Kazou staan
spetterende activiteiten, onvergetelijke belevenissen en
nieuwe vrienden centraal, zowel in binnen- als in buitenland.
Bovendien vinden de vakanties plaats onder geweldige
begeleiding.
We organiseren vakanties voor specifieke doelgroepen, maar
ook hechten we belang aan inclusie en integratie op vakantie.
Er is voor elk wat wils: actie, avontuur, dans, muziek, natuur,
spel,...

GOED OM WETEN:

Vergeet je zorgen: in Buggenhout heerst er een gezellige
vakantiesfeer.
Een hele week zorgen de leuke moni’s voor een tof thema:
spanning, actie en plezier gegarandeerd!
De Kinderherberg biedt een alternatief voor kinderen in
moeilijke sociale situaties: overbelasting van het gezin,
financiële moeilijkheden, ziekte,... Wij zorgen voor opvang
tijdens de vakantie wanneer dit voor vrienden of familie niet
mogelijk is.

GOED OM WETEN:

- Om te weten welk aanbod er is, neem een kijkje op www.kazou.be
- De aanvraag moet steeds via dit aanvraagformulier gebeuren:
www.iedereenverdientvakantie.be/inschrijvingsformulier-kazou
- Enkel zomervakanties
- Van 7 tot en met 16 jaar (van 2006 tot 2015)
- Maximum 1 kamp per kind bij Kazou
- Let op: rechtstreekse boekingen via Kazou worden niet omgeboekt
naar sociaal tarief.

- Om te weten welk aanbod er is, neem een kijkje op www.kazou.be
(De Kinderherberg)
- De aanvraag moet steeds via dit aanvraagformulier gebeuren:
www.iedereenverdientvakantie.be/inschrijvingsformulier-kazou
- Enkel zomervakanties
- Voor ‘De Kinderherberg’ wel 2 vakanties mogelijk (ander aanbod
kazou 1 vakantie).
- Let op: rechtstreekse boekingen via Kazou worden niet omgeboekt
naar sociaal tarief.
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www.kazou.be

www.kena.be

Kazou vzw - JOMBA

Kena vzw

Naast het algemeen inclusief aanbod, organiseert Kazou ook
JOMBA vakanties. JOMBA staat voor kinderen en JOngeren Met
Bijzondere Aandacht. Dat zijn jongeren met een fysieke en/
of verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblemen, maar
ook kinderen die net dat beetje extra aandacht nodig hebben
(bijv. bedplassen). Wij zorgen voor bekwame begeleiding, een
aangepast vakantiecentrum, medische ondersteuning, vervoer
op maat, spannende activiteiten en heel veel sfeer! Zorg jij
mee voor de fun?

Ben je tussen 8 en 16 jaar? Dan organiseert Kena
vakantiekampen voor jou! We werken in twee groepen:
van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar.

GOED OM WETEN:

Tijdens de paasvakantie organiseren we onze jaarlijkse
animatorcursus voor jongeren tot 30 jaar.

- Om te weten welk aanbod er is, neem een kijkje op www.kazou.be
(JOMBA)
- De aanvraag moet steeds via dit aanvraagformulier gebeuren:
www.iedereenverdientvakantie.be/inschrijvingsformulier-kazou
- Enkel zomervakanties
- Van 6 tot en met 30 jaar (van 2016 tot 1992)
- Maximum 1 kamp per kind bij Kazou
- Let op: rechtstreekse boekingen via Kazou worden niet omgeboekt
naar sociaal tarief.
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Een typisch Kena kamp zit boordevol sport- en
spelactiviteiten. Elk jaar zien we hoe jongeren echt genieten
wanneer ze samen ravotten in een bos, pleinspelen doen, op
dagtocht gaan, zich inleven tijdens een themadag, grenzen
verleggen tijdens een kajakcompetitie, of zich uitleven op een
hindernissenparcours of tijdens één van de vele andere sporten spelactiviteiten.

GOED OM WETEN:

Kena biedt enkel plaatsen aan sociaal tarief aan voor thuiswonende
kinderen en jongeren waarvan de ouders de factuur zelf betalen.
Kena kiest er bewust voor om deze plaatsen voor te behouden
voor gezinnen die een financiële drempel ervaren. Gesubsidieerde
voorzieningen worden gevraagd om deelnemers via de reguliere weg
in te schrijven (en dus niet via Iedereen Verdient Vakantie). Bedankt
voor het begrip.
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www.bokkeslot.be

www.koningkevin.be

Kinderboerderij
Bokkeslot

Koning Kevin vzw

Wij organiseren boerderijkampen voor kinderen vanaf de
tweede kleuterklas tot en met een tienerkamp. Onze kampen
zijn een mengelmoes van activiteiten met en tussen de
dieren. Onze super-enthousiaste boerderijmonitoren zorgen
altijd opnieuw voor een week vol leuke boerderijactiviteiten,
maar voorzien ook genoeg momenten waarbij kinderen
kunnen ravotten op de boerderij.

Ben je op zoek naar een leuke vakantie of kamp voor je
(klein)kind? Dan kan je terecht bij Koning Kevin! Wij zorgen
voor creatieve vakanties in een veilige en geborgen sfeer. De
begeleiders creëren elke keer een thematische inkleding waar
jongeren mogen experimenteren met dans, drama, beeld,
mode, muziek, spel en zoveel meer. Voor tieners zijn er zelfs
buitenland-, trek- en queestevakanties.

GOED OM WETEN:

De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.koningkevin.be
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www.krunsj.be

www.steffievandierendonck.com

Leef volgens je eigen
ritme

Krunsj vzw
Vakanties om in te bijten!
Krunsj vzw, de jeugddienst van de Vlaamse Neutrale
Ziekenfondsen, biedt kwalitatieve vakanties aan voor kinderen
en jongeren van 5 tot 18 jaar. Tijdens de zomervakantie
beleven kinderen en jongeren een onvergetelijke ervaring aan
zee, in de Ardennen of op één van onze unieke locaties.

Voor volwassenen of gezinnen met kinderen die willen
ontspannen. Ook mensen met een chronische ziekte zijn
welkom!
Thema’s zijn Mindfulness, lichte bewegingsoefeningen (Qi
Gong), korte wandelingen van een viertal kilometer met
regelmatige tussenstops op ieders tempo.

GOED OM WETEN:

- Iedereen is welkom! Geniet van een creatieve en speelse vakantie
op maat van de deelnemer, onder begeleiding van ervaren en
opgeleide animatoren. Heb je een specifieke vraag of nood? Er zijn
zeker mogelijkheden.
- Nadat je je bij Iedereen Verdient Vakantie voor een vakantie met
Krunsj hebt ingeschreven, neemt Krunsj telefonisch contact met je
op. Want Krunsj vindt het erg belangrijk om op voorhand kennis
te maken. Pas na dit gesprek kan je vakantie bevestigd worden.
Deze bevestiging ontvang je via Iedereen Verdient Vakantie.
- Om zoveel mogelijk verschillende kinderen de kans te geven mag
elk kind slechts 1 keer per jaar mee aan sociaal tarief.
- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.krunsj.be ‘Iedereen Verdient Vakantie’ vermelden bij de opmerkingen.
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GOED OM WETEN:

Nadat je je bij Iedereen Verdient Vakantie voor een vakantie met ‘Leef
volgens je eigen ritme’ hebt ingeschreven, neemt deze organisatie
telefonisch contact met je op. Want ze vindt het erg belangrijk dat jij
aansluiting vindt bij de reeds ingeschreven deelnemers. Pas na dit
gesprek kan je vakantie bevestigd worden. Deze bevestiging ontvang
je via Iedereen Verdient Vakantie.
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www.lejo.be

www.littleballvillage.be

LEJO

Little Ball Village vzw

Voor jongeren van 12 tot 19 jaar die een fijne vakantie willen
beleven.

We kiezen ervoor om enkel te werken met kleuters vanaf
3 jaar. Op deze manier kunnen we ons specialiseren
en kunnen onze uitgewerkte activiteiten nog meer
gedifferentieerd worden volgens leeftijd.

Een beetje avontuurlijk, eens iets anders, op tijd chillen,
en dan weer voluit gaan! Alles kan. LEJO vakanties zijn
ervaringen voor het leven.

GOED OM WETEN:

- Het maximum aantal deelnemers van dezelfde voorziening per
kamp is drie.
- Alle kosten zijn in de prijs inbegrepen, behalve frisdrank en
versnaperingen ‘s avonds.
- LEJO voorziet geen vervoer van en naar de kampplaats. We zorgen
wel voor een bereikbare plek (bijvoorbeeld station).

Tijdens onze Little Ball Camps hebben we niet één groep
kleuters maar passen we ons aan op maat van de leeftijd van
uw kind. Mama/papa hoeft dus niet te vrezen dat hun kleine
spruit omver zal gelopen worden tijdens de activiteiten. We
sporten uiteraard niet de ganse dag door maar wisselen
voortdurend af. Voor onze jongste kleuters zijn er de Ballie
beweegverhalen. Voor de oudste kleuters halen we het echte
sportmateriaal boven. Tijdens het kampje sluiten we de
poorten van onze kampen van 9u tot 16u voor de veiligheid
van de kleuters.

GOED OM WETEN:

- Let op: aanbod zonder overnachting (verschillende locaties in
Vlaanderen).
- Kinderen kunnen pas inschrijven als ze bij aanvang van het kamp
3 jaar zijn.
- Het kamp gaat door van 9u tot 16u. Er is opvang inbegrepen in de
prijs van 8u tot 9u en van 16u tot 17u30.
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www.muziekvooralleman.be

Muziek Voor Alleman
vzw
De vzw Muziek voor Alleman ondersteunt beginnende
artiesten en maakt buitenlandse muzikale groepsreizen
toegankelijk. Een autocar brengt je naar zonnige
vakantiebestemmingen.

www.nature.be

NATURE vzw
NATURE is een ‘kansen-organisatie’. Wat ons drijft is het
scheppen van mogelijkheden voor jongeren om hun grenzen
te verkennen en te verleggen. Om doorheen ervaringsleren
en ‘adventure education’ of ‘adventure therapy’ beklijvende
ervaringen mee te maken. We scheppen een veilige ruimte
waarin jongeren kunnen experimenteren, waarin ze aan de
slag kunnen met de uitdagingen die ze voor zichzelf en voor
elkaar formuleren.
We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot bijzondere
jongeren. In inclusieve trajecten zoeken we bewust de
rijkdom van de diversiteit op en spinnen we sociale weefsels
tussen jongeren met erg uiteenlopende achtergronden. Met
onze ‘buiten-gewone’, waarderende aanpak willen we voor en
met jongeren het verschil maken.

GOED OM WETEN:

- Neem een annulatieverzekering: € 25,00 per persoon.
- Er kunnen enkel meerpersoonskamers geboekt worden van 2, 3 of
4 personen.
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www.natuurenwetenschap.be

Natuur en
Wetenschap vzw
Natuur en Wetenschap vzw organiseert kampen voor
jongeren vanaf 8 jaar rond de thema´s natuur en
wetenschap. We laten jongeren tijdens onze kampen op een
speelse en boeiende manier kennismaken met de natuur
en gaan samen met hen op ontdekking in de fascinerende
wereld.

www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Open Kamp Scouts en Gidsen
Vlaanderen
Open Kampen zijn kampen, georganiseerd door scouts- en
gidsenleiding, voor kinderen en jongeren die om allerlei
redenen de weg naar de jeugdbeweging niet vinden.
Onze openkampleiding trekt erop uit om kinderen en
jongeren te laten proeven van het scouts- en gidsenleven. Ze
organiseren een scoutesk getint kamp, waar zorgeloos plezier
centraal staat, zodat iedereen de kans krijgt om te genieten
van een deugddoend kampgevoel!
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www.opendoek.be

www.outsidejongerenvakanties.be

Outside
Jongerenvakanties

OPENDOEK
OPENDOEK is de overkoepelende vereniging voor
amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, JongDOEK haar
jongerenwerking.
OPENDOEK organiseert onder meer meerdaagse cursussen
en opleidingen waarin één of meerdere aspecten van
theater centraal staan. Dit kan gaan om een vierdaagse met
theaterworkshops voor jongeren of senioren gekoppeld aan
ons Landjuweelfestival, maar evengoed een internationale
theaterstage voor jongeren, driedaagse rond poppentheater,
een weekend geluidstechniek, en nog veel meer.

De kampen van Outside Jongerenvakanties staan garant
voor schitterende, sportieve uitdagingen, begeleid door
gemotiveerde en ervaren moni’s. Bij ons mag je er zeker van
zijn dat je kind een top kamp zal beleven! Voor kinderen en
jongeren van 6 tot en met 15 jaar.

OPENDOEK werkt steeds met professionele begeleiders
die de passie voor hun vak overbrengen en inspelen op de
behoeften, achtergronden en het niveau van de deelnemers.
Iedereen is welkom.
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www.paardensport.vlaanderen

Paardensport
Vlaanderen

Pagadderke vzw

Paardensport Vlaanderen organiseert, in samenwerking met
verschillende clubs, leuke en gevarieerde sportkampen. De
sportkampen zijn erkend en worden ondersteund door Sport
Vlaanderen. Deze zijn ideaal voor kinderen die vanaf het jaar
dat ze 6 worden het paardrijden willen ontdekken!
Je kan inschrijven voor volgende locaties:
- Groenhove in Torhout
- De Gaverranch in Harelbeke
- Stoeterij Deloof in Torhout
- Ruiterclub Rodeberg in Westouter

GOED OM WETEN:

www.vzwpagadderke.be

Door een proeflesje kom je te weten of paardrijden echt iets voor
jou is.

Pagadderke vzw zet zich in om kinderen en jongeren uit een
maatschappelijk kwetsbare omgeving een zorgeloze tijd te
bezorgen.
Wij richten ons op kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar,
daarna kunnen de jongeren doorstromen als vrijwilliger.
Jaarlijks trekken we met heel wat kinderen op zomerkamp.
Er is ook mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende
gratis dagactiviteiten over heel Vlaanderen.

GOED OM WETEN:

- Er wordt een huisbezoek gepland bij elke deelnemer.
- Vervoer is zelf te voorzien voor het zomerkamp.
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www.pirlewiet.be

www.polyfoot.be

Pirlewiet vzw

Polyfoot Events

Pirlewiet vzw organiseert sinds 1987 vakanties voor kinderen,
jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede
leven. Voor mensen die dagelijks te kampen hebben met
armoede en de daarbij horende uitsluiting is vakantie
immers niet vanzelfsprekend. Voor deze kinderen, jongeren
en volwassenen betekent met Pirlewiet op vakantie gaan
een onderbreken van de dagelijkse sleur en van soms
onmenselijke levensomstandigheden. Aanvaard worden, niet
uitgelachen worden, even geen schrik moeten hebben van
deurwaarders of jeugdrechters,... gewoon zoals iedereen er
eens tussenuit mogen zijn.

Supervoetbalstages met individuele begeleiding voor kids
vanaf 6 jaar tot pubers van 15 jaar. Motivatie om graag te
voetballen is een basisvereiste!
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www.boerekreek.be

www.rodekruis.be/ikwilopkamp

Provinciaal centrum
De Boerekreek

Rodekruisvakanties
vzw

Het waardevolle Meetjeslandse krekengebied, waar je nog kan
genieten van de prachtige natuur en de rust van het OostVlaamse platteland, vormt een prima uitvalsbasis om een
unieke sportieve vakantie te beleven.

Tijdens de paas- en zomervakantie lijkt het alsof iedereen van
een fijne, zorgeloze vakantie geniet bomvol leuke activiteiten:
een uitstap, een jeugdkamp, bij vriendjes gaan spelen, op reis
gaan,...

Je kan hier terecht voor een brede waaier aan
sportmogelijkheden: mountainbike, zeilen op de prachtige
Boerekreek of het avontuur opzoeken in het uitgestrekte
polderlandschap.

Voor heel wat kinderen is de vakantieperiode niet zo
zorgeloos. Omwille van tal van redenen, zoals onder
meer financiële problemen, vallen ze uit de boot. Met
de Vakantiekampen willen we deze kinderen met een
maatschappelijk kwetsbare achtergrond een fijne vakantie
bezorgen.

GOED OM WETEN:

Na inschrijving bij en bevestiging door Iedereen Verdient Vakantie,
dient de deelnemer een vragenlijst in te vullen via
www.rodekruis.be/ikwilopkamp
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309

GEORGANISEERDE
VAKANTIES
www.rodekruisvakanties/ikwilopkampmetzorg

Rodekruisvakanties
vzw - Aangepaste
Vakantiekampen
Iedereen heeft recht op vakantie! Daarom organiseert
Rode Kruis Vlaanderen Aangepaste Vakantiekampen voor
kinderen van 7 tot en met 14 jaar met een beperking uit
een maatschappelijk kwetsbare gezinssituatie. Samen
met leeftijdsgenootjes kunnen de kinderen genieten van
een kamp vol speelplezier en hebben ook zij een echte
kampbeleving en toffe vakantieverhalen om te vertellen aan
hun ouders en vriendjes.

www.roeland.be

Roeland vzw
Vzw Roeland is een jeugddienst die taalprojecten Frans,
Engels en Nederlands organiseert voor kinderen en jongeren
van 7 tot 21 jaar. Onze methode: een speels en creatief
taalbad.

GOED OM WETEN:

GOED OM WETEN:

- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/aangepastevakantiekampen/genieten-op-kamp
- Een verpleegkundige is steeds aanwezig voor de nodige medische
handelingen.
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- Kinderen tot 12 jaar die een juniorkamp volgen, mogen met hun
vriendjes Nederlands praten. Elke dag is er een ‘tweetaaltje’ waar
de animatoren hen extra uitleg in het Nederlands geven. Na één
weekje kamp hebben zij heel wat woorden bijgeleerd en kennen ze
zelfs enkele korte zinnen.
- Jongeren ouder dan 12 jaar die kiezen voor een immersiekamp,
dompelen we meteen onder in het Frans of Engels. De animatoren
spreken enkel de vreemde taal en motiveren de jongeren om dat
ook te doen via ludieke taalspelletjes, sport en opdrachten. Het is
de beste manier om een nieuwe taal te leren.
- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.roeland.be
en bij de korting ‘Iedereen Verdient Vakantie’ te selecteren.
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www.skillz.be

www.sogeha.com

NIEUW

Skillz
Vakantiekampen
Skillz vzw organiseert vakantiekampen waar creativiteit en
technologie centraal staan. Zo hebben we kampen rond
leren programmeren, minecraft, robots, tekenen, stop-motion
animatie, fotografie, handletteren en nog veel meer! De
vakantiekampen vinden plaats op verschillende locaties in
Vlaanderen voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Bij Skillz vind je
de beste vakantiekampen. Je zoon of dochter vindt in ons
aanbod zeker iets wat hem of haar aanspreekt!

Sogeha vzw
Op onze themakampen in juli zijn kinderen van 4 tot 13 jaar
welkom. Soms spelen we in kleine groep per leeftijd samen.
Andere activiteiten (olympische spelen, bosspel, ...) vinden in
grote groep plaats. Plezier voor jong en oud verzekerd!
Het kamp in augustus is voor jongens en meisjes vanaf
14 jaar. Op dit kamp nemen we de fietsen mee! Een heuse
dropping, een nachtje in de tenten slapen, leuke spelen en
een enthousiaste leidingsploeg maken dit kamp onvergetelijk!

GOED OM WETEN:

- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.skillz.be.
In het veld ‘Iedereen Verdient Vakantie’ vul je het reservatienummer dat je kreeg van Iedereen Verdient Vakantie in. Dit
nummer begint met ‘2022’ en vind je op je reservatiebevestiging.
- Enkel kampen zonder overnachting

GOED OM WETEN:

De prijs wordt aangepast aan de thuissituatie, in overleg met
Sogeha vzw.
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www.sport.vlaanderen/sportkampen/

www.sportakampen.be

Sport Vlaanderen

Sporta-kampen

Ga je voor een stevige portie actie en avontuur? Dan moet je
beslist deelnemen aan een Sport Vlaanderen sportkamp! Zo’n
sportkamp wordt georganiseerd van maandag tot vrijdag
tijdens de schoolvakanties. Het zijn kampen voor jongeren
tussen 8 en 18 jaar waarbij we jongeren laten proeven van
heel wat sporten met de beste lesgevers, met heel veel
variatie, massa’s plezier en kameraadschap.

Onze remedie voor “saaie zomers” en “ik-verveel-mij-ritis”?
Straffe kampen en nog straffere herinneringen. Daar pakken
we -al meer dan 60 jaar- graag mee uit.

Deelnemers betalen in 2022 35% van de reguliere kampprijs!

GOED OM WETEN:

Wil je een sportvakantie bij Sport Vlaanderen aanvragen?
Dit verloopt iets anders dan normaal.
Ga naar: www.sport.vlaanderen/sportkampen/
Je maakt de boeking en vinkt korting Iedereen Verdient Vakantie aan.
Sport Vlaanderen neemt daarna zelf contact op met Iedereen Verdient
Vakantie om na te gaan of het recht op sociaal tarief is toegekend.
Als dit in orde is krijg je een aangepast factuur. Als dit nog niet in
orde is neemt Iedereen Verdient Vakantie contact met je op.
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We bieden verblijfskampen aan voor kinderen en
jongeren van 3 tot 18 jaar. Dankzij onze vele verschillende
kampformules, hebben we voor elk wat wils. We hebben ook
een aanbod van G-sportkampen voor kinderen en jongeren
met een mentale beperking tot en met 30 jaar.
Onze troef: kwaliteitsvolle begeleiding: Superlief. Superstoer.
Superverantwoordelijk. Voor de glimlach op jouw snoet
zorgen onze supermonitoren. Pedagogisch geschoold en/of
door ons zelf opgeleid.

GOED OM WETEN:

- Er wordt geen vervoer voorzien naar de kampplaats.
- Voornamelijk kampen voor kinderen en jongeren zonder
beperking, er zijn enkele specifieke kampen voor jongeren met een
mentale beperking (G-Sport).
- Na inschrijving bij en bevestiging door Iedereen Verdient
Vakantie, dient een medische fiche ingevuld te worden van Sportakampen. Deze fiche ontvang je via e-mail van Sporta-kampen.
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www.sportyvzw.be

Sporty Creactief
vzw
Sporty organiseert sportieve en creatieve “kwali-tijd” voor
jongeren tussen 3 en 16 jaar. Samen met onze zorgvuldig
opgeleide monitoren zorgen wij al 25 jaar voor de veilige en
betrouwbare organisatie van kampen.
Ervaren, pedagogisch geschoolde lesgevers, kleine lesgroepjes,
alle sportmateriaal voorhanden en differentiatie per niveau.
Dat zijn de bouwstenen van al onze activiteiten.

www.staf.be/nl/staf-tours

Staf Tours
Staf Tours is een full service reisbureau.
We vinden het belangrijk dat onze busreizen toegankelijk
zijn voor een breed publiek en dat iedereen die bij ons
een vakantie boekt daar tevreden op terugkijkt. Naar welke
bestemming je ook onderweg bent, we verzekeren jou dat
je reis met de grootste zorg is samengesteld en zal worden
uitgevoerd.

GOED OM WETEN:

GOED OM WETEN:

- Let op: voornamelijk aanbod zonder overnachting.
- De kampen staan, waar mogelijk, ook open voor deelnemers
met een fysieke beperking of autismespectrumstoornis. Geef
daarom bij de opmerkingen in je aanvraag mee als je een
fysieke beperking of ASS hebt. Dan gaat de organisatie na of er
begeleiding op maat kan worden voorzien. Indien nodig nemen ze
contact met je op. Bevestiging ontvang je via Iedereen Verdient
Vakantie.

- Inschrijvingen gebeuren niet via het boekingsportaal van Iedereen
Verdient Vakantie maar via dit aanvraagformulier:
www.iedereenverdientvakantie.be/inschrijvingsformulier-staf-tours
- In het aanvraagformulier vragen we jou om aan te geven of je een
annulatie- en/of reisbijstandsverzekering wenst. De uitleg over
de polissen vind je eveneens in het formulier.
- We raden je aan alle informatie grondig door te nemen, om
onvoorziene omstandigheden te vermijden.
- Iedereen Verdient Vakantie bezorgt de deelnemer een bevestiging.
- Je inschrijving is pas helemaal definitief na volledige betaling.
- Het aanbod aan sociaal tarief is enkel geldig op de busreizen naar
Spanje.
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www.stapjeindewereld.be

www.summerbash.be/

Stapje in de wereld

Summer Bash

Kijk jij uit naar een zalige vakantie, maar is de maand
gewoonlijk langer dan je budget reikt? Lonkt vakantie maar
lukt het je financieel nog niet? Heb je een langdurig zieke of
mindervalide in huis?

We zijn een reisorganisatie gespecialiseerd in begeleide
jongerenvakanties. We staan voor kwalitatieve, betaalbare en
veilige jongerenreizen. Voor, tijdens en na de reis garanderen
we een uitstekende service, want dat is waar Summer Bash
zich in onderscheidt. Elke reis moet voor al onze reizigers dé
belevenis zijn waar ze nog jaren over zullen praten.

Precies jullie kunnen zeker mee met ons. Met het hele gezin
en zelfs met oma of opa erbij of in een leeftijdsgroep:
6-11 jaar; 12-15 jaar; 16-19 jaar. Mis je van alles in je reiskoffer?
Geen probleem, wij helpen je! Onze vakanties zijn
multicultureel, iedereen kan dus mee.

GOED OM WETEN:

GOED OM WETEN:

De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.stapjeindewereld.be
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- Let op: ga op voorhand na welke zaken inbegrepen zijn, vaak moet
er nog zakgeld voorzien worden. Het richtbedrag voor deze som
geld staat bij elke vakantie vermeld.
- Nadat je bij Iedereen Verdient Vakantie een vakantie met Summer
Bash hebt aangevraagd, neemt Summer Bash telefonisch contact
met je op. Want Summer Bash vindt het erg belangrijk om op
voorhand kennis te maken. Pas na dit gesprek kan je vakantie
bevestigd worden. Deze bevestiging ontvang je via Iedereen
Verdient Vakantie.
- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging
door Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.summerbash.be
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www.tamusement.be

TAMUSEMENT v.z.w.
Mol’s Got Talent
Mol’s Got Talent heeft 3 doelgroepen, georganiseerd per
geboortejaar:
- Sport&Fun: elke dag proeven van ongeveer 3-4 sporttakken
onder leiding van ervaren coaches.
- KRKK of Kreatief & Rekreatief Kamp voor Kleuters: Podium,
Sport&Fun, en andere activiteiten.
- PodiumKampen: workshops en dagelijks oefenen en op
zaterdag een heuse musical neerzetten onder professionele
omstandigheden.

www.theoutsiderclub.be

The Outsider Club
The Outsider is er werkelijk voor iedereen. Voor klimmers
en klauteraars, voor waterratten, voor avonturiers, voor
sportievelingen, voor ravotters, voor jong en oud. Onze
activiteiten zijn heel uiteenlopend maar één ding hebben
ze gemeen. Allemaal zijn ze avontuurlijk en natuurlijk super
plezant! Zo heb je het moerasparcours, het blotevoetenpad
en The Blue Diamond (de klimtoren). Op onze Donkvijver
kan je kajakken, met de pedalo’s varen, waterskiën en
wakeboarden. Tijdens al onze kampen worden verschillende
van deze activiteiten gecombineerd zodat iedereen een
geweldige week kan beleven. Samen met de enthousiaste
animatoren wordt het een week om nooit te vergeten!

GOED OM WETEN:

GOED OM WETEN:

Let op: aanbod zonder overnachting.

Het zijn activiteiten waarbij je zeker vuil kan worden. Hiervoor
is aangepaste kledij nodig: extra kleren en kleren die vuil mogen
worden.
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www.theoutsidercoast.be

www.topvakantie.be

The Outsider Coast

Top Vakantie vzw

Wie komt graag eens richting zee? Wie houdt van avontuur?
Water? Fun? We hebben een groot aanbod van kampen,
vanaf 10 jaar.
Jullie kunnen kiezen voor Expedition Kicks, Windsurfen, King
of The Beach of het Golfsurfkamp!
Sommige periodes zijn enkel externaatskampen voorzien.
Slechts enkele weken is er internaat mogelijk.

Top Vakantie vzw organiseert vakanties met en zonder
overnachting in binnen- en buitenland gedurende elke
vakantieperiode. De thema’s van deze vakanties zijn zeer
uiteenlopend: sport, spel, avontuur, cultuur, (STEM-)academie,
talen, paardrijden,...

GOED OM WETEN:

- Kinderen moeten kunnen zwemmen om deel te nemen aan deze
kampen.
- De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging
door Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op
www.theoutsidercoast.be/nl/sportkampen met vermelding
‘inschrijving iedereen verdient vakantie’
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Daarnaast zijn er ook veel unieke verblijven waarvan
je het bestaan waarschijnlijk niet afwist: kartingkamp,
leren vliegen met een drone, helpen in een woon- en
zorgcentrum, Dj-kamp, boomhutten bouwen, skiën
tijdens de zomervakantie,… Ontdek al deze unieke verblijven
op www.topvakantie.be.

GOED OM WETEN:

Indien er een ondersteuningsvraag is: nadat je bij Iedereen Verdient
Vakantie een vakantie met Top Vakantie vzw hebt aangevraagd,
neemt Top Vakantie vzw contact met je op. Zo kunnen ze kijken wat
er mogelijk is. Pas na dit contact kan je vakantie bevestigd worden.
Deze bevestiging ontvang je via Iedereen Verdient Vakantie.
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www.tsjaka.be

www.tumult.be

Tsjaka Kampen

Tumult vzw

Elk jaar kiezen duizenden kinderen en jongeren voor Tsjaka
kampen. Dit om hun vakantie net dat tikkeltje meer te geven.
Tijdens onze diverse sport- en themakampen beleven ze een
fantastische en onvergetelijke periode!

Gek doen, daar draait het om bij de vakantiekampen
van Tumult. Kinderen en jongeren uit vluchtelingen- en
maatschappelijk kwetsbare gezinnen trekken elk jaar naar
de Ardennen, de zee of het bos. Daar leven ze zich uit met
waterspelletjes, een bosspel, een dagtocht, een gemaskerd
bal,... Het grootste doel van de kampen? Plezier maken
natuurlijk!

Tsjaka kampen biedt gedurende het hele jaar een brede
waaier aan exclusieve kampen. Niet alleen het themagerichte
aspect komt aan bod, ook sport en spel worden in de
planning opgenomen!
Ons gamma voldoet aan de wensen van zowel kleuters,
kinderen als jongeren en dit rekening houdend met hun
persoonlijke interesses.
Zo richt Tsjaka kampen zich onder meer op de actieve
durfals, maar ook op de jonge sporters en artiesten onder
ons.

GOED OM WETEN:

Na je aanvraag bij Iedereen Verdient Vakantie neemt Tumult per mail
contact met je op. Pas na je antwoord op dit mailtje kan je vakantie
bevestigd worden. Deze bevestiging ontvang je via Iedereen Verdient
Vakantie.
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www.vzwkadee.be

www.vzwmetgezel.be

vzw Kadee

vzw Metgezel

VZW Kadee organiseert kampen voor maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren. Onze kampen hebben
meer animatoren dan gemiddeld, en de vrijwilligers hebben
ervaring met de doelgroep. Zo krijgen alle kinderen de
aandacht en zorg die ze verdienen. Doorheen het kamp
organiseren we een daguitstap, gaan we zwemmen,
verkennen we een aantal sporten... Kortom: een weekje
genieten!

vzw Metgezel organiseert het hele jaar door vakanties voor
mensen met een verstandelijke beperking, fysieke beperking,
mensen met autismespectrumstoornis en mensen met een
niet aangeboren hersenletsel.
Wij hebben vakanties aan zee en in andere regio’s in België.
Van maandag tot vrijdag (zomermaanden) of van maandag
tot donderdag (wintermaanden) begeleiden we de vakanties
in kleine groepjes van 3 tot 5 deelnemers.

GOED OM WETEN:

GOED OM WETEN:

De deelnemer dient zich na inschrijving bij en bevestiging door
Iedereen Verdient Vakantie ook in te schrijven op www.vzwkadee.be
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Nadat je bij Iedereen Verdient Vakantie een vakantie met Metgezel
hebt aangevraagd, neemt Metgezel telefonisch contact met je op.
Want Metgezel vindt het erg belangrijk dat jij aansluiting vindt
bij de reeds ingeschreven deelnemers. Pas na dit gesprek kan je
vakantie bevestigd worden. Deze bevestiging ontvang je via Iedereen
Verdient Vakantie.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GEORGANISEERDE
VAKANTIES
www.vzw-vitaal.be

www.weljongniethetero.be

Wel Jong Niet
Hetero

vzw VITAAL
Wil je een onvergetelijk en uniek avontuur beleven? Schrijf je
dan vliegensvlug in om te vertrekken naar “Het land van Iep”!
Samen met een heleboel andere vriendjes en vriendinnetjes
van jouw leeftijd, beleef je de tijd van je leven met als
hoogtepunt een uitstap naar Bellewaerde Park.
Wedden dat je achteraf nog lang zal napraten over jouw
zomervakantie! Alle jongens en meisjes van 5 tot 10 jaar
(geboortejaren 2012 tot 2016) mogen mee!
Ontdek je eigen verborgen talenten, laat je meeslepen door
een eindeloze fantasie en geniet van onweerstaanbaar toffe
spelen en geweldige begeleiders. Beleef de vakantie van je
leven en kom met opgeladen batterijtjes weer terug.

Ga mee op kamp met Wel Jong Niet Hetero, waar jongeren
helemaal zichzelf kunnen zijn!
In de zomervakantie kan je deelnemen aan verschillende
kampen.
Wat doen we juist op zo’n kamp? Van alles! Actieve, creatieve
en rustige activiteiten, gezellig samen babbelen bij het
kampvuur, lekker eten en vrienden maken voor het leven!

GOED OM WETEN:

- Deelnemers kunnen GRATIS gebruik maken van het vervoer dat
Vitaal organiseert.
- Let op: kinderen met bepaalde fysieke beperkingen kunnen
moeilijker deelnemen. Neem hiervoor zeker contact op met
Iedereen Verdient Vakantie en we vragen het voor jou na.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Met dank aan toeristische, sociale
en andere partners om het recht op
vakantie waar te maken!

IEDEREENVERDIENTVAKANTIE.BE

