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NZ Vakanties maakt vakantie en reizen toegankelijk

Vakantie in de

voor iedereen, ongeacht de vakantiedrempel.
We willen pionier zijn in de sector van het niet
commerciële verblijfstoerisme en organiseren
ons aanbod rond drie pijlers: gezondheid,

Hoge Duin

betaalbaarheid en bijstand. Leden van de Neutrale
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ziekenfondsen genieten extra voordelen op ons
volledige aanbod.

Vakantie aan
Heb je een vakantievraag?
Bel ons gratis vakantienummer

0800 95 180

28
NZ+
Ontdek ons aanbod van vakanties op maat
voor personen met aangepaste noden of vragen.

Dennenheuvel

of surf naar

www.nzvakanties.be
Het NZ Vakanties team wenst je een deugddoende
en betaalbare vakantie toe!

40
NZ Reizen
Ontdek de aantrekkelijke bestemmingen van
onze reispartners en geniet van je ledenkorting.
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Vakantiegids geldig in 20212022
Alle tarieven zijn onderhevig aan veranderingen.
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VAKANTIE IN
DE ARDENNEN

Een schitterende fauna en flora en een prachtige
verzameling schilderachtige landschappen,
dat is de charme van de Belgische Ardennen.
Van een zomers paradijs tot een magisch
winterlandschap, de Ardennen blijven je het hele
jaar door verwonderen.
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Natuur
Een tocht door de Ardennen,
het ideale decor voor je
mooiste reisfoto’s …

Grote natuurwandelingen in
het hartje van de Ardennen

Op de fiets door het bos

Met meer dan 1000 km bewegwijzerde
wandelwegen kan je de charmes van
de Ardennen gemakkelijk te voet ontdekken. Je vindt er burchten op rotshoogtes, pittoreske huizen, dorpen en
gezellige herbergen.

Ook met de fiets kan je de rijkdom van
Wallonië verkennen. Of je nu maar een
paar kilometer wilt fietsen of er meerdere dagen op uit wilt trekken, het uitgebreide netwerk aan goed bewegwijzerde
fietsroutes biedt voor ieder wat wils. Je
kan er ook beroep doen op de RAVeLwegen, een wegennetwerk van meer
dan 1440 km bestemd voor voetgangers,
fietsers, ruiters en mensen met een
beperkte mobiliteit. Eén van deze RAVeLwegen ligt op enkele meters van ons
vakantiedomein Dennenheuvel (p. 12)
en loopt langs de Ourthe. Deze route
brengt je van Durbuy naar La-Rocheen-Ardenne, ook wel bekend als de stad
van Berthe, een vriendelijk spook dat nog
steeds door de ruïnes van het middeleeuwse kasteel ronddoolt.

“De RAVeL-wegen lopen langs oude spoorlijnen of voormalige jaagpaden en voeren je
ver weg van al het autoverkeer naar prachtige velden, rustige bossen en rivieren en
eeuwenoude Ardense dorpjes, ....”

- Fietser Luc

Vraag ook naar onze GPX-routes
voor nog meer onvergetelijke fietstochten.
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Een kayakparadijs
Op de talrijke rivieren en beekjes in de Ardennen
kan je ’s zomers heerlijk varen terwijl je geniet van
de natuurlijke rijkdom om je heen. Aan de oevers
van de Ourthe bevinden zich talloze verhuurpunten van bootjes waar je zelfs meerdaagse
kanotochten kan boeken. Wie duw jij het water in?

pWéris, de ‘Stonehenge’ van de Ardennen,
een verborgen parel ten zuidoosten van Durbuy.

“De laatste dag van onze vakantie gingen
we wandelen in de buurt van Wéris (op
8 km van vakantiedomein Dennenheuvel,
p. 12), waar volgens het oude volksgeloof
de duivel komt rusten. De legendarische
en historische uitstraling van het dorpje
fascineerde ons. We zagen er dolmens
en menhirs of hunnebedden van meer
dan vijfduizend jaar oud. Het was een heel
bijzondere ervaring.”

- Thomas, 29 jaar

ZIN IN
NOG MEER
AVONTUUR?
Op slechts vijf minuten rijden
van ons vakantiedomein
Dennenheuvel (p. 12), bevindt
zich het grootste avonturenpark van het land: Adventure
Valley. Ervaar de sensatie van
je leven met het 3D labyrint, het
klimbos, de click & climb en nog
zoveel meer!
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Durbuy

een magische plek
voor het hele gezin
Zin in een weekendje Ardennen, maar nog geen concrete bestemming voor ogen?
David vertrok samen met zijn vriendin Marlies en hun zoon en dochtertje voor een
lang weekend naar Durbuy en somde alvast de highlights op van hun vakantie.

Het oude Durbuy

Het Labyrint van Durbuy
“Na een deugddoende nacht en een
rijkelijk ontbijt te Dennenheuvel (p. 12)
trokken we zaterdag naar het Labyrint
van Durbuy, een reusachtig maïsdoolhof.
Het doolhof voert je via een cluster van
paden naar onverwachte, verrassende
plaatsen. Acteurs wachten je op verschillende plaatsen in het labyrint op en
geven je al spelend aanwijzingen om de
uitgang terug te vinden. Ondertussen kan
je heerlijk slenteren, de paadjes van het
doolhof verkennen en helemaal opgaan
in de verhalen van de acteurs.”
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“We kwamen vrijdag in de vroege namiddag aan in
Durbuy. Het eerste wat we wilden zien, was natuurlijk het historisch centrum van het ‘kleinste stadje ter
wereld’. Het is echt een fantastisch mooie plaats. Voor
onze kinderen leek het wel een trip naar Disneyland. De
oude, middeleeuwse stadskern is door de eeuwen heen
bijna niet veranderd en de prachtige, authentieke 17e en
18e-eeuwse huizen doen je even wegdromen. Daarnaast
bestaat ‘Le vieux Durbuy’ uit een gezellige wirwar van
kleine, pittoreske straatjes die geplaveid zijn met eeuwenoude kasseien. Je waant je helemaal terug in de tijd.
Tijdens onze wandeling passeerden we langs de Halle
aux blés en het Museum voor Moderne Kunst. Ten slotte
strandden we op een gezellig terrasje aan de Place aux
Foires, waar we even konden bekomen van al dat moois.”

Parc des Topiaires in Durbuy
“Omdat de laatste dag van het weekend een stralende dag
beloofde te worden, besloten we een kijkje te nemen in
het Parc des Topiaires. Vooral tijdens de zomermaanden
is dit echt een bezoek waard, want dan staat het hele park
prachtig in bloei. Het Parc des Topiaires strekt zich uit over
meer dan tien hectare en telt meer dan tweehonderdvijftig
kunstig opgestelde en vakkundig gesnoeide buxusfiguren.
Deze figuren nemen de vorm aan van verschillende dieren
en personen. Zelfs Manneke Pis is van de partij! Het is een
magische ervaring die zowel bij klein en groot een glimlach
op het gezicht tovert.”

De Falize-rots en
de uitkijktoren van Durbuy
“De laatste dag van onze vakantie besloten we
na een wandeling in het bos de imposante Falizerots te bezoeken. De top van de rots is het hoogste punt van Durbuy en de rots zelf is al meer dan
driehonderd miljoen jaar oud. Dit indrukwekkend
stukje natuur en het gezellige pleintje er vlak
bij zijn dus zeker een familiefotosessie waard.
Daarna zetten we koers naar de Place aux Foires,
waar we het toeristisch treintje namen. Het treintje passeert langs de mooiste plekjes van de stad
en houdt halt bij de uitkijktoren van Durbuy. De
kleintjes waren in de wolken! Als kers op de taart
konden we vanuit de uitkijktoren genieten van
een prachtig uitzicht op Durbuy.”
“Durbuy is een magische plaats en deed zowel mij
en Marlies als onze twee dochtertjes wegdromen
over oude legendes en fabelachtige wezens. Het
is de ideale vakantiebestemming voor iedereen
die zijn fantasie graag eens de vrije loop laat
gaan. De fijne mix van cultuur en geschiedenis
en gezellige restaurantjes en cafeetjes, maakten
van onze vakantie een fantastische en onvergetelijke ervaring.”
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OP PAD MET EEN
CHAMPIGNONSPECIALIST

plezier en beleving

2

1

AMBACHTELIJKE
STREEKBIEREN

OP SCHATTENJACHT
IN DE EEUWENOUDE BURCHT VAN LOGNE
In Wallonië vind je erg veel middeleeuwse burchten en
kastelen en sommige zijn ook toegankelijk voor het grote
publiek. Een van deze historische pareltjes is de mysterieuze burcht van Logne, gelegen op de top van een smalle
rotspunt en uitkijkend over de Ourthevallei. Volgens een
oude legende doolt in de burcht een Gouden Geit rond
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(‘la Gatte d’Or’). Het is een spookachtige verschijning
die een fabelachtige schat bewaakt. Breng een bezoekje
aan de burcht en vind samen met je team, je familie of je
vrienden de sporen die de Gouden Geit in de burcht heeft
achtergelaten. Ga op ontdekking, verken de burcht en vind
de schat …

3

Ook voor de lekkerbekken is
Durbuy en omstreken de moeite
waard. Het charmante stadje wordt
namelijk gezien als een culinair centrum en
staat, net als de rest van de Ardennen, bekend
om de overheerlijke wildgerechten en boschampignons. Champignons of paddenstoelen kan je
in de Ardennen het hele jaar door vinden. Vooral
tussen eind augustus en midden oktober ontpopt
het landschap zich er in een waar paddenstoelenparadijs. Ga op pad met een paddenstoelenexpert
en geniet van de natuur én van de lekkernijen van
de streek.

En over schattenjachten gesproken … Ook voor de bierliefhebbers onder ons heeft Wallonië heel wat te bieden.
Van een Chimay, een Orval of een Chouffe heeft iedereen
natuurlijk al gehoord, maar heb je je al eens gewaagd aan
een Durbuy Z, een Lupulus of een Durboyse? Het zijn drie
typische bieren uit de streek van Durbuy. Ze zijn ambachtelijk gebrouwen en enkel lokaal of in de brouwerij zelf te
verkrijgen. Ga op ontdekkingstocht en laat je verrassen door hun authentieke smaak.

“In de herfst vind je in het bos enorm veel paddenstoelen. Mensen wisten niet waar deze zo plots
vandaan kwamen, dus bedachten ze mythes en
sprookjes om dit natuurverschijnsel te verklaren.
Als je naar een paddenstoel kijkt en je fantaseert
er een deurtje en een raampje bij, dan duiken
de kabouters vanzelf op. Er bestaan zelfs
paddenstoelen met kabouternamen, zoals de
puntmutswasplaat en de kabouterwasplaat.”

- Gaston, natuurgids
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Welkom in Dennenheuvel
nabij het sprankelende Durbuy

25 % ledenkorting
op kamerprijs
indien je boekt via
www.dennenheuvel.be

Droom je van een rustig weekendje voor
jezelf, voor jou en je partner of voor de
hele familie? Dan ben je in Dennenheuvel
aan het juiste adres.

Vergeet je promotiecode
niet in te vullen: LEDEN

I

n Dennenheuvel willen we iedereen – niet enkel singles
of koppels, maar ook grote gezinnen of families – de
kans geven om van vakantie te genieten. Onze comfortkamers zijn ingericht tot maximum 7 personen. We
beschikken ook over 5 wellness kamers voor zij die zichzelf
graag eens extra verwennen.
Laat je verleiden door de verrukkelijke lekkernijen van onze
chef en zijn team. In Dennenheuvel kan je je ’s ochtends
te goed doen aan een uitgebreid ontbijt. ’s Avonds kan je
jezelf trakteren op het dagmenu of aan de kaart enkele
van onze heerlijkste gerechten kiezen. Zo is er voor elk wat
wils. Of steek zelf je barbecue aan en eet te midden van de
natuur! Smakelijk!

Rechtstreeks boeken =
steeds de beste prijs

PRAKTISCH
pGa op zoek naar ons blotevoetenpad
en onze boomhut.

Altijd een goed idee
In de Ardennen heeft elk seizoen zijn charmes. Of het nu
herfst, winter, lente of zomer is, Dennenheuvel verwelkomt
je graag het hele jaar door. In de zomer kan je aangenaam
vertoeven op ons zonneterras terwijl je kroost zich uitleeft
in onze ruime speeltuin en speelterreinen. Jong en oud
kunnen de krachten bundelen in een gezellig potje ping-pong
of petanque. Geen moment om je te vervelen!

pDenneheuvel is trotse houder van
de ‘Groene Sleutel’,een jaarlijks uitgereikt,
internationaal erkend ecolabel.

Wordt het wat fris buiten? Aan de open haard in onze bar
is het heerlijk vertoeven met een goed boek of met leuk
gezelschap. Je kan er na een fikse wandeling even op adem
komen en deelnemen aan een gezellig kaart- of bordspel
terwijl je je verwarmt aan een lekkere koffie, een warme
chocomelk of een heerlijke glühwein.

25 %

ledenkorting
op de kamerprijs

• O
 ntbijt, middag- en avondmaal
• Koop je toegang tot activiteiten
in de streek aan ons onthaal aan
een voordeeltarief
• O
 p 7 km van Durbuy
• Gelegen in het natuurreservaat
Mont-Pelé
• G
 oed bereikbaar met de auto
• R
 uime parking
• M ogelijkheid tot afwassen en
opbergen van je fiets
• R
 olstoeltoegankelijke comforten badkamers
CONTACT
Domein Dennenheuvel
Mont des Pins 100
6941 Durbuy
0032 (0)86 21 21 36
info@dennenheuvel.be
MEER WETEN?
Neem snel een kijkje op
www.dennenheuvel.be

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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0800 95 180

Ontdek jouw reisvoordelen op www.nzvakanties.be

13

Bivakhuis Le Mont-Pelé,
op vakantie in goed gezelschap
Gezellig keuvelen met een aperitiefje,
terwijl de DJ van dienst wat leuke muziek
oplegt en de chef-kok van het gezelschap
zijn ding doet in de keuken ... Genieten van
de vakantie doe je in goed gezelschap altijd
een beetje meer.

PRAKTISCH

Z

oek jij nog een leuke plek om met je fantastische
vrienden, collega’s of leuke vereniging even op
adem te komen en nieuwe horizonten te verkennen? In ons bivakhuis Le Mont-Pelé, gelegen op
1 km van het station van Bomal, kan je gezellige groepsverblijven boeken voor maximaal 58 personen. Geniet samen
van de zwoele zomeravonden met een barbecue onder de
pergola of leef je uit in onze volledig uitgeruste keuken.
Zin om een stapje in de wereld te zetten?
Le Mont-Pelé ligt aan de rand van het bos, de ideale plek voor
een aangename wandeling in de natuur … of voor een dropping. Ook het gezellige stadje Durbuy ligt slechts enkele kilometers verderop en is zeker een uitstapje waard. ’s Avonds
kan je heerlijk nagenieten van de dag en bijbabbelen aan het
kampvuur. Vergeet dus zeker die marshmallows niet!

pBeleef met je sportclub, vereniging, vrienden
of familie de leukste zomeravonden onder onze pergola.

• G
 elegen te midden van een
natuurgebied met aanpalende
bossen en weiden
• O
 p wandelafstand van het
treinstation van Bomal (gratis
vervoer bagage op aanvraag)
• C
 apaciteit: 58 personen
(2 kamers tot 4 pers., 5 kamers
tot 10 pers. met stapelbedden)
• Badkamer met toilet, wastafel en
douche op de kamers
• 2
 afzonderlijke doucheruimtes
voor groepen (M/V)
• R
 olstoeltoegankelijke kamers en
sanitair
• V
 olledig uitgeruste keuken
• P
 olyvalente zaal
• B
 arbecuehoek onder pergola
• K
 ampvuur
• S
 peel- en sportterreinen
• t raiteurformule
• a
 ctiviteiten aan voordeeltarief
CONTACT
Bivakhuis Le Mont-Pelé
Mont des Pins 100
6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
0032 (0)86 21 21 36
info@montpele.be
MEER WETEN?
Neem snel een kijkje op
bivak.nzvakanties.be

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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0800 95 180
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VAKANTIE
AAN ZEE

Een dagje aan zee is altijd genieten, of je nu
een surfer, een duiker of een zonneklopper
bent, of gewoon op je gemak wil wandelen en
pootjebaden. Leef je uit op het strand, trek de
duinen en de polders in en ontdek het grote
culturele aanbod. Aan onze bruisende kust valt
altijd wat te beleven.
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Uitwaaien
aan zee
Het kusttoerisme in Vlaanderen viert
hoogtij! Verfrissende zeelucht, zon,
zee en ambiance … een uitstapje naar
de kust is altijd ‘plezant’. Maar waarom
doet een vakantie aan zee nu zoveel
deugd? Waarom heeft de zeelucht zo’n
verfrissend eﬀect en wat maakt het zo
ontspannend?

Wat maakt de zeelucht zo gezond?
Niets is zo verkwikkend als een dagje aan zee. Wie de
stad inruilt voor de kust en diep in- en uitademt, zal
merken dat de lucht er geen sporen van uitlaatgassen
of schadelijke stoffen meer bevat. De lucht aan onze
kust is namelijk rijk aan zout, jodium en magnesium,
afkomstig van de Noordzee … Een frisse, zuiverende en
helende mix waaraan we ons maar al te graag tegoed
doen. Magnesium is heel verrijkend voor de huid, de
spieren en de bloedstolling en jodium versterkt je
immuunsysteem. Aan zee vertoeven kan dus helpen
om je beter te beschermen tegen ziektes. Verder is
het jodium in het zoutwater van nature bacteriedodend waardoor acne, wonden of ontstekingen sneller
genezen na een plons in de zee. Ten slotte reinigen het
zeezout en het jodium ook de longen en helpen je om
goed te ademen.

TIP VAN ONZE
EXPERT

Waarom is een dagje aan zee
zo ontspannend?
De ruisende golven en een zachte zeebries doen ons
helemaal ontstressen. Het is daarnaast wetenschappelijk bewezen dat het menselijk brein positief reageert op blauwe kleuren. De zee zien en horen brengt
ons tot rust, doet ons ontspannen en zorgt ervoor dat
we ons beter verbonden voelen met onze omgeving.
Het geluid van de golven heeft ook een kalmerend en
verjongend effect op zowel lichaam als geest en de
zeelucht helpt het lichaam om zuurstof op te nemen,
wat de kwaliteit van je nachtrust verbetert.
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• Maak in Koksijde kennis met
de Hoge Blekker, de hoogste
duin in België.
• Zin om te shoppen? Goed
nieuws! De winkelstraat van
Nieuwpoort ligt op wandelafstand van ons vakantieverblijf
Hoge Duin (p. 24). Zowel te voet
als met de tram sta je in enkele
minuten in Nieuwpoorts bruisende shoppingsstraat.
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met het gezin naar zee
Trek je met het hele gezin naar zee? Dan kan je naast zon, zee en strand
ook gaan voor een snuifje actie en cultuur. Vier vakantiegangers
vertrouwden ons de hoogtepunten van hun vakantie toe.

3

BEELDENPARK
BEAUFORT

1

VISSERSAVONTUREN

“Kruisnetvissen in Nieuwpoort is een echte
aanrader. Mijn dochtertjes hadden de tijd van
hun leven. In het begin wilden we enkel een half
uurtje vissen, maar we hadden zoveel plezier
dat we uiteindelijk nog een uur bijboekten. We
wilden absoluut een kwal vangen, en dat is ons
ook gelukt! Daarna brachten we onze vangst
gewoon terug naar zee.”

“Tijdens mijn vakantie snuif ik liefst wat cultuur op. Zon-,
zee- en strandvakanties zijn eigenlijk minder mijn ding. Omdat
mijn man wel graag sport en graag van het zonnetje en de
zee geniet, besloten we om een fietstocht aan de kust te
maken om de kunstwerken van de voorbije Beaufort-edities
te bezichtigen. Een prachtige gulden middenweg.”

2

“Ik hou heel erg van schelpen rapen (maar niet de
‘levende’ schelpen op de golfbrekers, want dat is
verboden). Veel mensen hebben nog nooit gehoord
van het klein tafelmesje, het zaagje, de kokkel of
het nonnetje, maar je komt ze aan de Belgische
kust overal tegen. Deze aangespoelde schatten
vertellen ons iets meer over de geheimen van de
Noordzee. Op het strand liggen ook vaak schelpen
die al honderden of duizenden jaren oud zijn. Als je
geluk hebt, vind je misschien zelfs een fossiel van
meer dan 100.000 of miljoenen jaren oud.”

- Renée, 51 jaar

- Vera, 32 jaar
Elke drie jaar stelt het kunstproject Beaufort moderne
kunstwerken tentoon aan de Vlaamse kust. Velen zijn nog
steeds te bezichtigen. In Koksijde en Oostduinkerke kan je
even stilstaan bij The Wanderer, een standbeeld met een
knipoog naar de oud-Griekse mythologie of bij het veelbesproken beeldhouwwerk Really Shiny Things That Don’t
Really Mean Anything.

SCHATTEN OP
HET STRAND

HET NAVIGO
NATIONAAL
VISSERIJMUSEUM
“Het leukste deel van het museum vond ik de
aquariumverdieping. Daar zwemmen in twee
grote aquariums meer dan twintig soorten
vissen. Het lijkt wel alsof je een kijkje
in de Noordzee neemt.”

- Wannes, 13 jaar

En jij?
Ken jij deze schelpen?
Speur het strand af en
maak het vakantiealbum
compleet met een leuke
foto of selﬁe van jou en
je mooiste schelp.

4

- Tanja, 34 jaar
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beweging
Wie aan kust en strand denkt, denkt aan zonnebaden
en zandkastelen bouwen. Toch biedt onze kust een
veel uitgebreidere waaier aan activiteiten.

Even ontspannen na een forse wandeling aan
het strand? Op zoek naar een activiteit voor
jong en oud? Dan is minigolf dé oplossing. In
Koksijde, Nieuwpoort en Oostduinkerke vind je
verschillende terreinen. Of je nu talent hebt of
een hoop beginnersgeluk, minigolf creëert altijd
veel ambiance. “Minigolf is echt een leuke uitdaging voor het hele gezin en het is een plezier
voor alle leeftijden”, zegt Martha, vakantieganger aan zee. Het doel klinkt vrij simpel: een
parcours van 18 holes afleggen en telkens met
zo min mogelijk slagen het balletje in de hole
krijgen. Geloof me, het is makkelijker gezegd dan
gedaan. Minigolfen is echt een sport van vallen
en opstaan en soms moet je ook gewoon wat
geluk hebben. Alles draait om geduld, concentratie … en plezier maken. Deelnemen is even
leuk als winnen.”

Minigolf, een plezier
voor jong en oud

In Oostduinkerke en in Koksijde organiseren verschillende maneges onvergetelijke tochten op het strand.
Wanneer het strand in de zomer en tijdens de paasvakantie niet toegankelijk is voor paarden, vormen
de ruiterroutes tussen de duinen een heel mooi
alternatief. “De eerste keer dat ik op een paard zat,
was in de Camargue in Frankrijk. Het was echt een
prachtige ervaring en het begin van een grote hobby”,
vertelt paardenliefhebber Annelien. “Sinds een paar
jaar heb ik ontdekt dat je ook aan de Belgische kust
tochten te paard kan doen. Onze brede stranden
lenen zich perfect voor romantische tochten aan de
rand van het water.”

Galloperen op
het strand

Een dagje uit
met de gocart

Watersport en waterpret
Je hoeft niet naar het einde van de wereld te reizen
om eens gek te doen. Hoewel de golven in België niet
zo hoog worden als die in Mexico en het weer hier iets
minder exotisch en warm is dan in Portugal of in de
Caraïben, is surfen in België zeker de moeite waard.
“Surfen is mijn passie”, vertelt Maarten, monitor bij
Surfclub Windekind in Oostduinkerke. “Ik surf al sinds
mijn 14e en blijf het hele jaar door het water in gaan.
Natuurlijk is het in België aangenamer om in de zomer
te surfen dan ’s winters. Toch vind ik surfen in de winter
echt leuk omdat de surfspots veel rustiger zijn en de
golven veel hoger.”
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Aan onze 67 kilometer lange kust kan je precies 67 verhuurders van gocarts vinden, gemiddeld dus één per kilometer. Een dagje uit met de gocart is zowel voor kinderen
als voor volwassenen een plezier. Het klassieke gocart
assortiment blijft natuurlijk altijd een goed idee, maar heb
je de nieuwe, knotsgekke varianten zoals de side-by-side
tandem, de hupstep en de underseat bike al eens geprobeerd? Bij de side-by-side tandem bevinden de zitjes zich
niet achter, maar naast elkaar. De hupstep moet je bedienen door tegelijkertijd met je beide voeten de pedalen in
te duwen en de underseat bike bestuur je vanonder het
zadel … kwestie van het komisch en uitdagend te houden.
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Welkom in Hoge Duin
in het bruisende Oostduinkerke
Nood aan vakantie? Laat je verleiden door
een ontspannend weekendje aan zee.
Voor wie wil genieten van het p
 rachtige
Oostduinkerke en haar schitterende
wandel- en fietswegen, vormt Hoge Duin
de ideale uitvalsbasis.

25 % ledenkorting
op kamerprijs
indien je boekt via
www.hogeduin.be
Vergeet je promotiecode
niet in te vullen: LEDEN

A

lleen op reis of met twee? Of breng je liever
je hele vriendengroep en familie mee? Geen
probleem! Zowel onze budget-, standaard- en
comfortkamers zijn geschikt voor gezelschappen van 2 tot 8 personen.

Rechtstreeks boeken =
steeds de beste prijs

Tussen de duinen van Oostduinkerke, op enkele meters
van Hoge Duin, kan je eindeloos wandelen en fietsen. Huur
je fiets bij ons of breng je eigen stalen ros mee. In onze
fietsenberging is genoeg plaats voor al onze gasten.

PRAKTISCH
Het hele jaar door vakantie

25 %

Begin je dag goed met een lekker en uitgebreid ontbijt en
vergeet zeker je picknick niet. In de namiddag kan je op het
zonneterras van Bar Beaufort op een zwoele zomerdag wat
verfrissing zoeken, terwijl de kinderen zich uitleven in de
speeltuin. Sportievelingen kunnen zich er wagen aan een
partijtje beachvolley, petanque of ping-pong.

ledenkorting
op de kamerprijs

CONTACT
Vakantiedomein Hoge Duin
Kinderlaan 45
8670 Oostduinkerke
0032 (0)58 23 40 52
info@hogeduin.be

In het najaar en in de winter kan je in de bar gezellig bijpraten en lekker genieten van een spelletje biljart, tafelvoetbal of darts.

pComfortkamers

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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0800 95 180

• G
 elegen aan de rand van
Nieuwpoort
• P
 arking beschikbaar
• V
 erblijf mogelijk in halfpension
• 2
 rolstoeltoegankelijke kamers
met hoog-laagbedden (label A)
• 1
 00 % toegankelijk
• H
 ouder van het ecolabel
de ‘Groene Sleutel’

MEER WETEN?
Neem snel een kijkje op
www.hogeduin.be

Ontdek jouw reisvoordelen op www.nzvakanties.be
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Bivakhuis Hoge Duin,
samen aan zee
Zin om samen met je vrienden en familie de
Oostduinkerkse kust te verkennen? Elkaar
ingraven in het zand, het grootste zand
kasteel bouwen, de coolste gocart huren en
al racend de dijk onveilig maken … Het blijft
leuker in groep.

B

ivakhuis Hoge Duin biedt daarom zelfkookverblijven aan voor maximum 205 personen. Deze zelfkookverblijven bestaan uit drie samen of apart
af te huren units: De Ark, De Sloep of De Kajuit.
Hoe groter de groep, hoe lager de verblijfsprijs per persoon.

PRAKTISCH

Maak je eigen mosselen klaar in onze volledig uitgeruste
keuken, trek met schop en emmer naar het 500 m verder
gelegen strand en geniet van de laatste zonnestralen
aan de picknicktafels van onze buitenruimte. De kinderen
kunnen naar hartenlust ravotten in de duinen en op onze
speelterreinen.

Bivakhuis Hoge Duin is de fiere drager van de ‘Groene
Sleutel’, een internationaal erkend ecolabel. Het goed
geïsoleerde gebouw doet aan hemelwaterrecuperatie en
is onder meer uitgerust met zonnepanelen, spaarverlichting, spaarknoppen en bewegingsdetectoren. Bivakhuis
Hoge Duin focust daarnaast op bioproducten, werkt met
lokale leveranciers en biedt gratis een drietal fietsen met
aanhangwagentjes aan om het gemotoriseerd verkeer te
beperken.

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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• G
 elegen op 500 m van het strand
• D
 e duinen als achtertuin
• M
 akkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer (trein Oostende
+ tramhalte op 700 m)
• C
 apaciteit: 205 personen
De Ark: 85 pers.
De Sloep: 60 pers.
De Kajuit: 60 pers.
• V
 olledig uitgeruste keuken
• P
 olyvalente zalen
• B
 uitenruimte met picknicktafels
• S
 peel- en sportterreinen
• T
 oegankelijkheidslabel A+
• E
 colabel ‘De Groene Sleutel’
CONTACT
Bivakhuis Hoge Duin
Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke
0032 (0)58 23 40 52
info@bivakhuishogeduin.be
MEER WETEN?
Neem snel een kijkje op
bivak.nzvakanties.be
27

VAKANTIE
VOOR
IEDEREEN

Je wilt er graag eens tussenuit, maar je hebt
speciale behoeften of je vindt het altijd weer een
uitdaging om de juiste reisformules te vinden?
Geen zorgen, ons team staat voor je klaar! Of je
nu single bent, een groot gezin hebt of tijdens je
vakantie nood hebt aan verdergezette zorg, NZ+
gaat voor elke individuele vraag op zoek naar een
oplossing op maat.
Ook mensen met een beperking of met een
beperkte mobiliteit begeleiden we graag
in hun verre reizen. Wanneer je bij NZ+ een
individueel zorgverblijf boekt, regelen wij op
aanvraag je luchthavenassistentie en extra
medische bagage.
NZ+ voordelen zijn uitsluitend geldig voor leden
van de Neutrale ziekenfondsen.
Meer weten?
Bel ons op het gratis nummer 0800

95 180
of surf naar www.nzvakanties.be

5 vaak gestelde vragen …

1

NZ+ VAKANTIE VOOR IEDEREEN

“Ik ben sinds kort alleenstaande mama. Het is niet altijd makkelijk
om een vakantie te organiseren met mijn vier zonen. Zijn er
kortingen op reizen voor alleenstaande ouders?”

Vakanties voor

2

“Mijn kind is anders. Hij heeft echt nood
aan een pauze. Waar kan hij met vakantie
gaan? Ook samen willen we wel eens
onthaasten.”

Enkele van onze partners zetten
zich in om vakanties op maat aan te
bieden aan zij die omwille van een
mentale of een fysieke beperkingen
soms moeilijker hun plaatsje vinden
in de maatschappij.

singles

Wil je als single of als alleenstaande er op je eentje
eens tussenuit? In onze vakantiedomeinen Hoge
Duin in Oostduinkerke (p. 24) en Dennenheuvel
in Durbuy (p. 12) kun je voordelig overnachten.
Singles verblijven er het hele jaar door voor slechts
€ 40 per nacht, inclusief ontbijt.

ResetT wil jongeren en volwassenen met hoogbegaafdheid, al dan
niet met autisme, ADHD en hoogsensitiviteit echt (terug) op weg
zetten door letterlijk uit de context
te stappen op trektocht door de
Sahara of door de Hoge Atlas.

Het Vakantieverblijf De Kleppe
is een voormalig klooster in de
Vlaamse Ardennen dat volledig
werd omgebouwd tot rolstoeltoegankelijke (A+) vakantiehuizen.

Opgelet! Boek tijdig want het aantal single kamers
is beperkt.

De Kleppe beschikt over:
• Een snoezelruimte
• De nodige zorghulpmiddelen
• Een betrouwbaar zorgnetwerk
• Een grote tuin (0,5 ha) met bbq,
petanquebaan en kampvuurplaats

Family XS & XL
Ben je een alleenstaande ouder (een ouder met
één of meerdere kinderen) of heb je een groot of
nieuw samengesteld gezin (twee ouders en minimum drie kinderen)? Dan betekent vakantie vaak
extra denk- en rekenwerk. Daarom komt NZ+ je
graag tegemoet met een mooie korting.
Waar kan je terecht?
• Aan zee: in vakantiedomein Hoge Duin in Oostduinkerke (info p. 24, kamers tot 8 personen)
• In de Ardennen: in vakantiedomein Dennenheuvel
in Durbuy (info p. 12, kamers tot 7 personen)
Jouw voordeel?
40 % korting op je kamerprijs.

Vergeet ook niet de boerderijdieren een bezoekje te brengen!
Jouw voordeel?
• € 100 per persoon per jaar.
• Korting op een verblijf in één
van de twee ‘minikleppes’
of aangepaste studio’s voor
4 tot 8 personen.

Metgezel organiseert zowel groepsals gedeelde zorgvakanties vanaf 18
jaar bestemd voor volwassenen met
een verstandelijke beperking, met
een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) of met een fysieke beperking.
• De gedeelde groepsvakanties gaan
door in groepjes van maximaal
5 personen.
• Tijdens de gedeelde zorgvakanties
wordt de familie, mantelzorger of
begeleiding door Metgezel afgelost.
Deze vakanties worden zowel in
Dennenheuvel in Durbuy (p. x) als in
Hoge Duin in Oostduinkerke (p. x) en
op verschillende andere locaties in
België georganiseerd.
Jouw voordeel?
€ 100 per persoon per jaar.

Wat heeft ResetT ze te bieden?
• Begeleiding door een
gekwalificeerde auti(coach)
en jongerenbegeleider
• Max. acht deelnemers per groep
• Een professioneel lokaal team:
gids, kok en dierendrijver
• Ook een aanbod voor de ouder
of partner
Jouw voordeel?
€ 200 per persoon per jaar.

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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Ontdek jouw reisvoordelen en hoe ze te boeken op www.nzvakanties.be
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5 vaak gestelde vragen …

2

“Mijn kind is anders. Hij heeft echt nood aan een pauze.
Waar kan hij met vakantie gaan? Ook samen willen we wel
eens onthaasten.”

resett

ResetT wil (hoog)begaafde en
hoogsensitieve jongeren en volwassenen al dan niet met (kenmerken van) autisme echt (terug) op
weg zetten door letterlijk uit de context te stappen op trektocht door
de Sahara of door de Hoge Atlas.

Het Vakantieverblijf De Kleppe
is een voormalig klooster in de
Vlaamse Ardennen dat volledig
werd omgebouwd tot rolstoeltoegankelijke (A+) vakantiehuizen.
De Kleppe beschikt over:
• Een snoezelruimte
• De nodige zorghulpmiddelen
• Een betrouwbaar zorgnetwerk
• Een grote tuin (0,5 ha) met bbq,
pizzaoven, petanquebaan en
kampvuurplaats
Vergeet ook niet de boerderijdieren een bezoekje te brengen!
Jouw voordeel?
• € 100 per persoon per jaar.
• Korting op een verblijf in één
van de twee ‘minikleppes’
of aangepaste studio’s voor
4 tot 8 personen.

Me t gezel or g a nis e er t zowel
groeps- als gedeelde zorgvakanties vanaf 18 jaar bestemd voor
volwassenen met een verstandelijke beperking, met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of
met een fysieke beperking.
• De gedeelde groepsvakanties
gaan door in groepjes van maximaal 5 personen.
• Tijdens de gedeelde zorgvakanties wordt de familie, mantelzorger of begeleiding door Metgezel
afgelost.
Deze vakanties worden zowel in
Dennenheuvel in Durbuy (p. 12)
als in Hoge Duin in Oostduinkerke
(p. 24) en op verschillende andere
locaties in België georganiseerd.
Jouw voordeel?
€ 100 per persoon per jaar.

Wat heeft ResetT ze te bieden?
• Begeleiding door een gediplomeerde en ervaringsdeskundige
autisme- en hoogbegaafdsheidscoach
• Maximum 8 deelnemers per groep
• Een professioneel lokaal team:
gids, kok en dierendrijver
• Ook een aanbod voor moeders

Jouw voordeel?
€ 200 per persoon per jaar.

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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Ontdek jouw reisvoordelen en hoe ze te boeken op www.nzvakanties.be

33

5 vaak gestelde vragen …

NZ+ VAKANTIE VOOR IEDEREEN

3

Zorgverblijf in België
Heb je behoefte aan wat rust na een medische ingreep of
ziekte? Indien je volledig zelfredzaam bent, kun je als lid
van een Neutraal ziekenfonds een zorgverblijf * boeken in
het vakantiedomein Hoge Duin in Oostduinkerke (info p.
24) of in Dennenheuvel in Durbuy (info p. 12).

“Ik ben slecht te been of
immobiel en ik droom
ervan nog eens op
vakantie te kunnen.
Wat zijn mijn opties?”

Wat zijn de troeven?
• Samenwerking met externe verplegers en kinesisten
• Gratis gebruik van rollators, rolstoelen en scootmobielen
• Strand- en zeerolstoelen beschikbaar (enkel in Hoge Duin)
Jouw voordeel?
7 nachten in halfpension: € 350 per persoon.
*Opgelet: tussenkomst van je Neutraal ziekenfonds vereist
de goedkeuring van een adviserend arts. Voor meer info,
bel het gratis nummer 0800 95 180.

Benidorm
Met minstens driehonderd dagen zon per jaar is Benidorm
zonder twijfel de lievelingsbestemming van velen. Het is ook
dé perfecte bestemming voor wie aan een winterdip wil ontsnappen.
Daarnaast is Benidorm een populaire bestemming binnen het
gezondheidstoerisme dankzij de rolstoelvriendelijke infrastructuur van de stad en de vele, comfortabele hotels met aangepaste kamers.

Wist je dat je bij
élke touroperator
luchthavenassistentie
kan vragen?

Wat zijn de troeven?
• Rolstoeltoegankelijke dijken en stranden
• Beschikbaarheid van strandrolstoelen en elektrische rolstoelen
• Vlotte assistentie op de luchthaven
Plan nu je reis en geniet van de prachtige wandelingen, het heilzame klimaat en het aangename ritme van het Spaanse leven.

Zorghotel

Ciudad Patricia

Karina, 61 jaar
“Ik zit in een rolstoel, kamp al
jaren met zware gezondheidsproblemen en heb dagelijks medische hulp nodig. Een normale, verre
vakantie was voor mij gewoon onmogelijk. Toen ontdekte ik het aanbod van NZ+ en het zorghotel
Ciudad Patricia in Benidorm. In het zorghotel staat een
Nederlandstalig medisch team van artsen en verpleegkundigen dag en nacht voor je klaar, zelfs voor de meest
intensieve medische zorg. Ciudad Patricia biedt er ook
een uitgebreid vakantieprogramma aan voor mensen
met een beperking en de activiteiten zijn aangepast aan
de leeftijden en de mogelijkheden van de deelnemers.
Zorghotel Ciudad Patricia overtreft echt alle verwachtingen. Ondertussen heb ik er al twee keer mijn vakantie
doorgebracht en volgend jaar ga ik voor een derde keer.
Waar het goed is, daar blijf je naartoe gaan.”

Het zorghotel Ciudad Patricia ligt in een natuurpark in
Benidorm, Spanje. Indien je ondanks je chronische aandoening toch op reis wilt gaan, ben je daar aan het juiste
adres. Samen met je partner of je mantelzorger kan je
er heerlijk ontspannen in een aangepaste omgeving.
Wat zijn de troeven?
• Voorziening van luchthavenassistentie
• Team van verpleegkundigen en artsen altijd beschikbaar
• Verzorging op maat in je eigen taal
• Comfortabele hotelkamers met hoog-laagbedden
• Kamers met een alarmsysteem met drukknop
• Diverse activiteiten en uitstapjes
Jouw voordeel?
€ 200 per persoon per jaar.

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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NZ+ VAKANTIE VOOR IEDEREEN

“Met mijn ziekte en met mijn beperking heb ik leren leven, maar
dit houdt mij niet tegen. Waar kan ik op vakantie mijn grenzen
blijven verleggen en mij herboren voelen?”

Project U/TURN organiseert reizen
vol uitdagende en avontuurlijke activiteiten voor mensen met een fysieke
beperking.

Outward Bound Belgium™ is al
meer dan 40 jaar gespecialiseerd
in procesbegeleiding door middel
van outdoor-activiteiten in groep
om herstel, groei en inzicht
mogelijk te maken.

OBBAYA
Groeiweek

in de Ardennen voor
jongvolwassenen met
of na kanker
Op deze reis start je samen in
een groep van lotgenoten een
zoektocht naar de positieve
kern van wie je bent en wat je
kan tijdens en na het kampen
met kanker. Dit programma is
bestemd voor AYA’s (adolescents and young adults) tussen
18 en 39 jaar.
Jouw voordeel?
€ 100 per persoon per jaar
(geldig voor 1 gekozen programma).

Groeicursus
SALTARE

voor mensen met een complexe band met eten
Deze groeicursus wordt 2 keer per jaar
in samenwerking met Saltare vzw georganiseerd in de Ardennen en is bestemd
voor deelnemers vanaf 18 jaar met een
complexe relatie met eten.

De deelnemers helpen elkaar om obstakels te
overwinnen en worden begeleid door een professioneel team van vrijwilligers en zorgverleners.

Monte Perdido
in België
voor mensen met of
genezend van kanker

“Als alleenstaande rolstoelgebruiker is reizen niet
altijd evident, maar dankzij Project U/TURN heb ik
de voorbije drie jaar plaatsen gezien die voor mij
alleen onbereikbaar zouden zijn geweest. Ik ‘leef’
in het buitenland altijd een beetje meer dan thuis.”
- Lies Demeyer in Nicaragua
Jouw voordeel?
€ 200 per persoon per jaar.

Een 4-daagse, avontuurlijke tocht door de Ardennen
bestemd voor iedereen (vanaf
18 jaar) die zelf kanker heeft of
gehad heeft.

“Door zelf te ondernemen en stappen te
zetten, kwam het zelfvertrouwen in mijn
eigen kunnen terug. Mijn lichaam heeft me
niet meer in de steek gelaten, maar gaf me
aan wanneer het aan zijn grens zat en dat
heb ik leren waarnemen en aanvaarden.”

- Karen, 24 jaar

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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“Op vakantie gaan heb ik al jaren niet gedaan, omdat dat
gewoon veel te duur is. Ik heb recht op een verhoogde
tegemoetkoming. Wat zijn mijn mogelijkheden?”

Voor vakantiegangers met een
beperkt budget, een beperking of een bijzondere vraag is
er Iedereen Verdient Vakantie,
een initiatief van Toerisme
Vlaanderen. Heb je een laag
inkomen? Heb je een verhoogde
tegemoetkoming bij het ziekenfonds ? Zit je in schuldbemiddeling
of krijg je het kansentarief met
de UiTPAS? Dan kun je korting
genieten om op daguitstap of op
vakantie te gaan. Dankzij onze
toeristische partners heb je een
ruime keuze uit meer dan zeshonderd aanbiedingen met een
fikse korting.

We verwelkomen je ook graag
in onze vakantiedomeinen Hoge
Duin in Oostduinkerke (p. 24) en
Dennenheuvel in Durbuy (p 12).

IK HEB
EEN

AANBOD
IK HEB
EEN

VRAAG

Vakantieschakel
Wil je op daguitstap of vakantie, maar ervaar je een drempel? Dan
moet je hier zijn. Dit platform gaat aan de slag met elke vakantievraag zodat iedereen kan genieten van een vakantie op maat.
Hoe kan ik op uitstap of vakantie?
Via de Rap op Stapkantoren kan je samen met een medewerker
op zoek gaan naar een ideale daguitstap of vakantie. Daarnaast
kan je terecht bij de sociale organisaties die aangesloten zijn bij
Iedereen Verdient Vakantie. Heb je nog vragen of wil je meer
informatie? Neen dan zeker contact op.

Contact
www.iedereenverdientvakantie.be
www.iedereenverdientvakantie.be/steljevraag
info@iedereenverdientvakantie.be
 facebook.com/iedereenverdientvakantie
02 504 391

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties

38

0800 95 180

Ontdek jouw reisvoordelen en hoe ze te boeken op www.nzvakanties.be

39

VAKANTIE
DOET
LANGER
LEVEN

Vliegvakanties, cruises, skivakanties … met ons ge
varieerd aanbod en dat van onze reispartners kan
je het hele jaar door op vakantie naar de meest
uiteenlopende en exotische bestemmingen.
Ontdek hier het aanbod.
Lid van een Neutraal ziekenfonds? Geniet dan van
kortingen* van 2,5 tot 35 %. Deze kortingen zijn
cumuleerbaar en zonder gebruikslimiet.

Meer weten?
Surf naar www.nzvakanties.be en ontdek het
aanbod en de kortingen voor jouw droomreis.
Ons partneraanbod:
Sunweb

CroisiEurope

Eliza was here

7Plus

Belvilla

Viamundi

Center Parcs

Pegase

Villages Clubs du Soleil

Nordic

Vacances Bleues

Kortingen onder voorbehoud van wijzigingen.

*
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NZ REIZEN ONZE PARTNERS

NZ REIZEN ONZE PARTNERS

Op zoek naar een voordelige en zonzekere
vakantie aan de Middellandse zee?

Unieke vakantiehuizen op
de mooiste plekjes in Europa

Er even tussenuit knijpen? Maak je keuze uit meer
dan 40.000 vakantiehuizen in 20 Europese landen.

Ontdek bij Sunweb een ruime keuze aan prachtige vier- en vijfsterrenaccommodaties. Boek
steeds met de laagste prijsgarantie. Vluchten en verblijf inbegrepen!

5%

ledenkorting

3% - 4%
ledenkorting

Verborgen parels en
vakantieadresjes
Ik had mij 2020 anders voorgesteld en jij waarschijnlijk ook.
Gelukkig heb ik samen met mijn collega’s er het beste van
gemaakt. We zijn gestart met de campagne ‘dream now,
travel later’ waarbij je heerlijk kan wegdromen bij mijn
unieke adresjes in alle rust en ruimte. Ik zorgde ervoor dat
mijn gasten veilig en voorbereid hun vakantie tegemoet
gingen. Ik hoop dat we samen kunnen wegdromen bij een
kleinschalige vakantie, weg van de massa in 2021!

Oneindig veel speelen zwemplezier

Groene bossen en uitgestrekte meren, talloze activiteiten
voor jong en oud en het subtropisch zwemparadijs Aqua
Mundo voor dolle waterpret.

35 %
ledenkorting

4%

ledenkorting

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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Actieve vakanties
in Frankrijk

Bergwandelingen, mountainbiken en ski-en sneeuwplezier …
Villages Clubs du Soleil biedt het hele jaar door de meest
onvergetelijke, sportieve vakanties aan.

Rivier- en
zeecruises

5%

ledenkorting

Met CroisiEurope bevaar je niet alleen de stromen van Europa, maar van de hele wereld. Van
de romantische Rijn tot de Mekong in Vietnam en
Cambodja.

10 %
ledenkorting

5%

Autovakanties
in Frankrijk

ledenkorting

Reizen in Frankrijk met de auto, van Bretagne tot de Côte
d’Azur. Ontdek het grote aanbod aan locaties, hotels,
clubs en residenties.
Dossierkosten worden aangeboden. Korting cumuleerbaar
met de vroegboekkortingen en promoties in de catalogus.

Van de magie van Rusland
tot de wonderen van Egypte
Maak kennis met het rijke aanbod van touroperator 7Plus
en ontdek de wereld.

10 %
ledenkorting

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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NZ REIZEN ONZE PARTNERS

NZ REIZEN ONZE PARTNERS

Daguitstappen
met de bus

Vertrek op een onvergetelijke daguitstap, gezellig in groepsverband. Een luxeautocar voert je van locatie naar locatie. Reis
naar nieuwe streken en laat je verrassen door hun verhalen.

2,5 %

Winterse schoonheid
Elk jaar trekt NZ Vakanties in januari naar het Hoge
Noorden. Ontsnap jij met ons mee naar Zweeds Lapland?
Bewonder het noorderlicht tijdens je reis door een ongerept
sneeuwlandschap en geniet van enkele culinaire
verwennerijen.

ledenkorting

€ 100
ledenkorting
per persoon

Een exclusieve manier
van reizen

Met Pegase wordt reizen een heerlijke luxe-ervaring
onder de exotische, zuiderse zon.

5%

ledenkorting

Bel ons gratis nummer voor meer info en reservaties
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0800 95 180

Ontdek jouw reisvoordelen en hoe ze te boeken op www.nzvakanties.be
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Vriend

en

ht
c
a
d
n

Klaar voor een
onvergetelijke
ervaring?

ind
er k
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i
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• Krunsj biedt kwalitatieve vakanties aan voor kinderen en
jongeren van 5 tot 18-plus.
• Alle vakanties worden verzorgd door enthousiaste en
goed opgeleide animatoren.
• Vertrek vlot en zonder zorgen op vakantie met Krunsj!

Aa

Ontdek het volledige vakantieaanbod op www.krunsj.be
en schrijf je in voor jouw favoriete vakantie!

Tot

eleiding
Voldoende beg

€125

ledenkorting op
jeugdvakanties
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Ontdek jouw reisvoordelen en hoe ze te boeken op www.nzvakanties.be
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Straﬀe kortingen
Wil jij ook genieten van straﬀe kortingen en voordeeltarieven?
Dat kan door lid te worden van een van onze Neutrale ziekenfondsen

Mijn vakantie
checklist

Veranderen van ziekenfonds is heel eenvoudig:

1

2

3

4

Je neemt contact op met

We regelen een afspraak

Een afgevaardigde geeft vrij-

Het volgende kwartaal ben je

een Neutraal ziekenfonds

bij jou thuis, wanneer het

blijvend inlichtingen en als je

lid van een van de Neutrale

naar keuze.

voor jou het best past.

de overstap wilt maken regelt

ziekenfondsen, zonder

hij de praktische (beperkte)

onderbreking van de wettelijke

formaliteiten.

rechten die je hebt opgebouwd
bij je vorige ziekenfonds.

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

Moet-ik-gezien-hebben-lijstje

Hoogstratenplein 1 - 2800 Mechelen - 0032 (0)15 28 90 90
www.vnz.be

NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN
Statieplein 12 - 9300 Aalst - 0032 (0)53 76 99 99
www.nzvl.be

Meer info op
www.nzvakanties.be
50
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NZ Vakanties
De vakantiedienst
van de Neutrale ziekenfondsen
www.nzvakanties.be

Openingsuren
HELPDESK VAKANTIES
Maandag - vrijdag: van 9 tot 16 uur
www.nzvakanties.be
info@nzvakanties.be
Gratis vakantienummer 0800 95 180
NZ VAKANTIES

Charleroisesteenweg 145 - 1060 Brussel
BTW BE 0408 171 149

