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NZ Vakanties
Vakantie doet langer leven
Eind 2017 ondertekenden alle ziekenfondsen een pact met
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie
De Block. Dat pact legt hun toekomstige rol vast binnen de
gezondheidszorg. ‘Sta je leden bij om gezond te worden of te
blijven’, luidt de opdracht. Als vakantiedienst van je Neutraal
Ziekenfonds – onze vakantievoordelen maken deel uit van je
aanvullend dienstenpakket – springt NZ Vakanties in 2019
mee op de kar van de gezondheidsbevordering. Vakantie is
immers goed voor je gezondheid. Voortaan zal ons vakantieen reisaanbod geïnspireerd zijn op drie centrale thema’s:
gezondheid, bijstand en betaalbaarheid.
In onze nieuwe vakantiegids vind je onder ‘NZ Binnenland’
de populaire arrangementen in onze vakantiedomeinen,
aangevuld met actieve thema’s en interessante promoties
voor jong en oud.
Het drempelverlagende ‘NZ+’-aanbod wordt fors uitgebreid
met sportieve fietsvakanties begeleid door de ‘Leeuw van
Vlaanderen’ Johan Museeuw, een nieuwe Spanjereis voor
personen met een chronische aandoening, een begeleid
vakantieaanbod voor volwassenen met een beperking,
reizen voor jongeren en volwassenen met autisme, ADHD en
hoogbegaafdheid en uiteraard de nieuwe grensverleggende
reizen van onze partner Project U/Turn.
Ook ons reisagentschap ‘NZ Reizen’ heeft heel wat nieuws
in de etalage. Bij onze nieuwe partner 7Plus genieten onze
leden prachtige kortingen op unieke rondreizen wereldwijd.
CroisiEurope verzorgt voor onze leden kleinschalige, elegante
riviercruises. Het aanbod van Center Parcs wordt uitgebreid
met twee parken: Les Ardennes in België en Port Zélande in
Nederland.
Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar genieten niet te missen
vakantiekortingen bij onze jeugddienst KRUNSJ.
Nog meer vakantie- en reisnieuws kun je vanaf nu lezen
in de gloednieuwe NZ Vakanties krant. Wil je die thuis in je
brievenbus ontvangen?
Registreer je op www.nzvakanties.be of neem contact op met
onze helpdesk op het gratis vakantienummer:
0032 (0)800 95 180.
Het NZ Vakanties team wenst je een verkwikkende en
betaalbare vakantie!
Francis Fivez
Directeur

_Praktische info
AANKOMST EN VERTREK KAMERS
• Check-in tussen 16 uur en 18 uur
• Check-out voor 11 uur

FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamers tot 7 personen
2 rolstoeltoegankelijke kamers met hoog-laagbedden (A-label)
Restaurant en bar
Wifi in de kamers, het restaurant en de bar
Grote speeltuin, zandbak, aanpalende duinen
Gratis gebruik bolderkarren
Gratis gebruik microgolfoven (bar en restaurant)
Gratis kindertoebehoren: kinderbad en -kussen, flessenwarmers
Gratis scootmobiel, rollator, rolstoel, strand- en zeerolstoel
Gratis parkeerruimte (beperkte plaatsen, reserveren niet mogelijk)

_3 kamertypes
BUDGET / STANDAARD / COMFORT

_Contact

Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke
Oostduinkerke

0032 (0)58 23 40 52
info@hogeduin.be
www.hogeduin.be

_Manager
Maaike Debaere
www.facebook.com/hogeduin

Hoge Duin

vakantiedomein
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ONTSPANNING

• Fietsverhuur: € 12 per dag of € 8 per 4 uur (kinderzitje en fietshelm gratis)		
• Bar: biljarttafel, darts, tafelvoetbal, gezelschapsspelen				
• Ruime speeltuin en zandbak						

• Sportterreinen
• Petanque

OPENBAAR VERVOER

Station Oostende - Kusttram richting De Panne - Halte Groenendyck of Zonnebloem
Ongeveer 1 km van Hoge Duin

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be

kamer in de kijker

STANDAARDKAMER
Kamer met boxspringbed, stapelbedden en lcd-tv.
Badkamer met douche, dubbele wastafel, badlinnen, toilet
en haardroger.

TARIEVEN STANDAARDKAMER
_Vanaf € 39,50 p.p. (incl. ontbijt, met 2 p.)

TARIEVEN BUDGETKAMER
_Vanaf € 34,50 p.p. (incl. ontbijt, met 2 p.)

Hoe

reserveren
_Online: www.hogeduin.be
_Mail: info@hogeduin.be

TARIEVEN COMFORTKAMER
_Vanaf € 42 p.p. (incl. ontbijt, met 2 p.)

_Leden van een
NEUTRAAL ZIEKENFONDS

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

(tot 7 pers. - grote gezinnen)

> 15 % KORTING OP JE KAMER + ONTBIJT
> 5 % KORTING OP ARRANGEMENTEN EN PROMOTIES
Geef online via www.hogeduin.be
je promotiecode in > LEDEN

_Geen internet? Bel ons.
We helpen je graag verder.
0032 (0)58 23 40 52

Vergeet niet je ziekenfondsklevertje af te geven aan ons
onthaal bij aankomst.
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Aan het woord:

e

Sylvie, kamermeisj

‘Klanten van Hoge Duin weten dat je ons team alles
mag vragen. Als kamermeisje fungeer ik vaak als
aanspreekpunt en ik neem hun vragen ter harte:
voedingswensen, de weg naar het strand, opmerkingen
over allergieën, hulp met de kinderwagen, rolstoel of
rollator. Ik probeer ook alles te onthouden.
Als de klant terugkomt, anticipeer ik op zijn wensen.
Daaraan heb ik misschien mijn verkiezing tot
medewerker van het jaar te danken.’

ADEM Geniet van de gezonde zeelucht in
Oostduinkerke. Zet je longen open en laat een frisse
wind door je hoofd waaien tijdens een wandeling door
de mooiste duinen en over het uitgestrekte strand of
maak een polderse fietstocht.
RAVOT je kapot. In de duinen, in het zand, op
het strand of wat verderop in Plopsaland. Of op ons
domein zelf, waar de kinderen in de speeltuin kunnen
schommelen, glijden, slingeren en tuimelen om daarna
als roosjes in slaap te vallen.
RUST
In de kijker:

Een binnen
p

lein

Wow! Een binnenplein vol nieuwe speeltoestellen.
Een speelparadijs had Hoge Duin al, nu is daar ook
nog een binnenplein vol nieuwe speeltoestellen
bijgekomen. De kinderen weten niet waar eerst
geklauterd en geklommen.

Na een winterwandeling langs de branding
of je zandkasteelbouwexploten op het strand kom je
met het hele gezin tot rust in onze slaapkamers voor
maximum zeven personen. Zoveel ruimte voor een
gezin in één kamer, dat is werkelijk uniek.

SMUL

van de kweek uit eigen streek, geserveerd
door Pieter Leys, bekend van ‘Mijn Restaurant’.
Oostduinkerke is de gemeente van de garnaalvissers,
dus komen er zeker garnalen op je bord, naast veel
ander lekkers uit de zee.

Hoge Duin. De maaltijden zijn vers en evenwichtig, de kamers zijn
ruim en op maat van grote gezinnen, de animatiemogelijkheden
in en rond het hotel zijn zeer uitgebreid. De ruime speeltuin, dat
is altijd prijs natuurlijk, maar je kunt bij slecht weer evengoed
schuilen bij een spelletje tafeltennis.’

Mevrouw Jacqueline De Meyer komt al langer dan 10 jaar
naar Hoge Duin in Oostduinkerke met haar inmiddels zes
kleinkinderen. ‘De twee oudsten zijn bijna of net 18 geworden
en waren er nu in augustus niet bij, maar ik zet de traditie voort
met mijn jongste kleinkind van anderhalf jaar oud. Al die jaren
zijn alle kleinkinderen heel graag met me mee geweest.’

En uiteraard is er de zee: ‘Niets beters voor de kleine rakkers dan
een flinke bries frisse zeelucht. Een mooie groepsfoto met alle
kleinkinderen op het strand, dat hoort er altijd bij.’

Trouwe grootmoeder op stap met
de kleinkinderen

Jacqueline looft de vrije, ongedwongen sfeer in Hoge Duin
en het gemengde cliënteel uit verschillende uithoeken van
het land of zelfs uit het buitenland. ‘Ik vind die mengelmoes
van talen en achtergronden heerlijk. Je hoort er Nederlands,
Frans en Duits en iedereen wordt even hartelijk ontvangen
door de onthaalmedewerkers. Ik vind het verrijkend voor de
kleinkinderen dat ze met die multiculturele sfeer kennismaken.’

Zolang er kleinkinderen zijn, lijkt Jacqueline te zullen terugkeren
naar Hoge Duin. ‘Ik blijf er inderdaad jaarlijks naar uitkijken. Ik
zet deze mooie jaarlijkse vakantietraditie zo lang verder als
ik kan. Ik heb vorig jaar noodgedwongen een jaartje moeten
overslaan en het was dan ook een heuglijk weerzien met de
zeer mooi gerenoveerde kamers van Hoge Duin en het immer
behulpzame personeel.’

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

_Getuigenis
JACQUELINE DE MEYER

Aangezien Jacqueline met de kleinkinderen op stap is, is
uiteraard het familiale karakter van Hoge Duin belangrijk. ‘De
gezinsvriendelijkheid zit echt ingebakken in alle geledingen van

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be
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Promo Hoge Duin
Krokus- en herfstvakantie

Krokus: 01.03 tot 10.03.2019 | Herfst: 25.10 tot 03.11.2019

_Praktische info
PROMO BESTAAT UIT
• 1 overnachting in halfpension
• Ruime familiekamers tot 7 personen
• 1 activiteit naar keuze: gocartrit of toegang tot het zwembad
van Nieuwpoort
• Fotozoektocht, geocache of wandeltocht (mogelijk met
kinderwagen), vertrekkend vanuit Hoge Duin
• Speelhoek, tafeltennis, grote speeltuin en zandbak

In de kijker

VERBLIJF ZOLANG JE WILT

en kies per dag 1 activiteit naar keuze:
zwembad of gocart.

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON
Dubbele budgetkamer

€ 62

Dubbele standaardkamer

€ 67

Dubbele comfortkamer

€ 72

Kinderen 11 tot 15 jaar

€ 26

Kinderen 4 tot 10 jaar

€ 21

Kinderen tot 4 jaar
Vanaf 3de persoon +16 jaar

gratis
€ 37

_Meer info op: www.hogeduin.be

Promo Hoge Duin
Paas- en zomervakantie

5 of 7 nachten, inclusief ontbijt | Geldig tijdens de paas- en zomervakantie

Dubbele budgetkamer

€ 204 / 5 nachten

€ 264 / 7 nachten

Dubbele standaardkamer

€ 224 / 5 nachten

€ 289 / 7 nachten

Dubbele comfortkamer

€ 244 / 5 nachten

€ 314 / 7 nachten

Kinderen 11 tot 15 jaar

€ 120 / 5 nachten

€ 156 / 7 nachten

Kinderen 4 tot 10 jaar

€ 70 / 5 nachten

€ 92 / 7 nachten

gratis

gratis

€ 141 / 5 nachten

€ 186 / 7 nachten

Dubbele budgetkamer

€ 100 / 5 nachten

€ 140 / 7 nachten

Dubbele standaardkamer

€ 100 / 5 nachten

€ 140 / 7 nachten

Dubbele comfortkamer

€ 100 / 5 nachten

€ 140 / 7 nachten

Kinderen 11 tot 15 jaar

€ 65 / 5 nachten

€ 91 / 7 nachten

Kinderen 4 tot 10 jaar

€ 50 / 5 nachten

€ 70 / 7 nachten

gratis

gratis

€ 100 / 5 nachten

€ 140 / 7 nachten

Kinderen tot 4 jaar
Vanaf 3de persoon +16 jaar

SUPPLEMENT HALFPENSION

Kinderen tot 4 jaar
Vanaf 3de persoon +16 jaar

Populaire

promotie
Wees er vlug bij om je vakantieweek
te boeken op www.hogeduin.be

_Tip
MET JE GROTE GEZIN
OP VAKANTIE?

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON (kamer + ontbijt)

Bij ons kan dat! Slaap in onze ruime kamers voor 7 personen.

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.
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Valentijn aan zee
arrangement

15.02 tot 17.02.2019

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen in halfpension
• Aperitief
• Driegangenmenu op vrijdagavond en viergangenliefdesmenu op zaterdagavond
• Een halve fles wijn per persoon

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Hoe

Dubbele budgetkamer

€ 182

Dubbele standaardkamer

€ 192

Dubbele comfortkamer

€ 197

reserveren
_Online: www.hogeduin.be
_Mail: info@hogeduin.be

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be

Gastronomische

Visweekend: 15.03 tot 17.03.2019
Aspergeweekend: 10.05 tot 12.05.2019
Garnalenweekend: 28.06 tot 30.06.2019
Frans weekend: 11.10 tot 13.10.2019

*

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen in halfpension
• Aperitief
• Driegangenthemamenu op vrijdagavond en viergangenmenu op zaterdagavond
• Een halve fles wijn per persoon

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Hoe

Dubbele budgetkamer

€ 182

Dubbele standaardkamer

€ 192

Dubbele comfortkamer

€ 197

Supplement single

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

arrangementen

reserveren
_Online: www.hogeduin.be
_Mail: info@hogeduin.be

€ 30

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be
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Plopsa - De Panne
arrangement

Seizoen 2019
openingsdagen zie www.plopsa.be

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen, inclusief Plopsaontbijt
• Plopsaverrassing in de kamer voor de kinderen

• Plopsadekbedjes

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON
Dubbele budgetkamer

€ 75

Dubbele standaardkamer

€ 85

Dubbele comfortkamer

€ 90

Kinderen 11 tot 15 jaar

€ 56

Kinderen 4 tot 10 jaar

€ 32

Kinderen tot 4 jaar

Tip

NOG GEEN TOEGANGSTICKET?
Bestel je tickets voordeliger
aan ons onthaal.

gratis

Vanaf 3de persoon +16 jaar

€ 57

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be

50+ voordeeldagen

26.06 tot 13.07.2019
24.08 tot 06.09.2019

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• Overnachting in halfpension
• Onthaal met koffie en gebak

• 1 gratis tramticket
• Verblijf van minimum 2 nachten

_Ga je ook graag naar zee in de minder drukke vakantieperiodes?
Tijdens onze 50+ voordeeldagen kom je helemaal tot rust.

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Tip

Dubbele budgetkamer

€ 62,50

Dubbele standaardkamer

€ 67,50

Dubbele comfortkamer
Supplement single

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

arrangement

€ 70

Een rolstoel, rollator, strandsrolstoel en
zeerolstoel zijn gratis te gebruiken.
Het gebruik van de scootmobiel is gratis voor
leden van de Neutrale Ziekenfondsen.
Reserveer ze tijdig.

€ 14,50

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be
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Juni fietsmaand
arrangement

08.06 tot 10.06.2019
15.06 tot 17.06.2019
22.06 tot 24.06.2019

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen in halfpension
• 1 lunchpakket op dag naar keuze

• Leuke fietsroute van 34 km met verschillende
stopplaatsen

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Tip

Dubbele budgetkamer

€ 124

Dubbele standaardkamer

€ 134

Dubbele comfortkamer

€ 139

Supplement single

BERG JE EIGEN FIETS VEILIG OP
IN HOGE DUIN
of huur een (elektrische) fiets.

€ 30

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be

Eindejaar aan zee

31.12.2019 tot 01.01.2020

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• Ontvangst met een glaasje bubbels in de bar
• 1 overnachting (31.12)

• Feestmenu + dansavond (inclusief bier, wijn en koffie)
• Feestelijk ontbijtbuffet op 01.01

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON
Dubbele budgetkamer

€ 152

Dubbele standaardkamer

€ 157

Dubbele comfortkamer

€ 162

Kinderen 11 tot 15 jaar

€ 58

Kinderen 4 tot 10 jaar

€ 36

Kinderen tot 4 jaar
Vanaf 3de persoon +16 jaar

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

arrangement

Hoe

reserveren
_Online: www.hogeduin.be
_Mail: info@hogeduin.be

gratis
€ 147

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be
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_Contact
BIVAKHUIS HOGE DUIN
De Ark - De Sloep - De Kajuit
Kinderlaan 45
8670 Oostduinkerke
0032 (0)58 23 40 52
info@bivakhuishogeduin.be
www.bivakhuishogeduin.be

_Manager
Maaike Debaere

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Capaciteit tot 205 personen
(60 + 60 + 85 in 3 afzonderlijk afhuurbare units)
• 2 groepsbadkamers per unit
• Toegankelijkheidslabel A+ en ecolabel ‘De Groene Sleutel’
• 2 fietsen met aanhangwagentje per unit
• 1 berghok per unit
• Sport- en speelterreinen
• Aanpalende duinen als speeltuin
• Gratis wifi
• Projector en scherm
• Op wandelafstand van zee en tramhalte
• Gratis parking (2 wagens per unit)

2019

Tarieven
Bekijk de huurtarieven op
de volgende pagina’s.

_Meer info of reserveren op
www.bivakhuishogeduin.be

BIJKOMENDE KOSTEN
• Dossierkosten: € 10 per reservering
• Energiekost: gas, elektriciteit en water
volgens verbruik (tegen kostprijs)
• Afvalforfait:
De Ark: € 11 per dag
		De Sloep: € 9 per unit per dag
		De Kajuit: € 9 per unit per dag

• Eindschoonmaak indien niet gedaan door de groep:
De Ark: € 375
De Sloep: € 245 per unit
De Kajuit: € 245 per unit
Toeslag op zon- en feestdagen: 200 %

Bivakhuis Hoge Duin is de verzamelnaam van drie ecologische,
optimaal toegankelijke, hippe zelfkookverblijven

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

Oostduinkerke
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Bivakhuis Hoge Duin
tarieven 2019 - per 24 uur

Weekends, kleine schoolvakanties en midweken

Jeugdwerk
jeugdbewegingen, jeugddiensten, jeugdkoren, ...

2019

0 - 30 p.

31 - 60 p.

Sloep

60 p.

€ 326,00

€ 359,00

Kajuit

60 p.

€ 326,00

€ 359,00

Ark

85 p.

€ 463,00

€ 508,00

Sloep + Kajuit

120 p.

61 - 85 p.

86 - 120 p.

€ 558,00
€ 558,00

€ 604,00

Andere jeugd
scholen, jeugdsportverenigingen, buitenlandse
jeugdgroepen, ...

2019

0 - 30 p.

31 - 60 p.

Sloep

60 p.

€ 342,30

€ 376,95

Kajuit

60 p.

€ 342,30

€ 376,95

Ark

85 p.

€ 486,15

€ 533,40

Sloep + Kajuit

120 p.

61 - 85 p.

86 - 120 p.

€ 585,90
€ 585,90

€ 634,20

Andere groepen
sportverenigingen, verenigingen, familiegroepen, ...

2019

0 - 30 p.

31 - 60 p.

Sloep

60 p.

€ 407,50

€ 448,75

Kajuit

60 p.

€ 407,50

€ 448,75

Ark

85 p.

€ 578,75

€ 635,00

Sloep + Kajuit

120 p.

61 - 85 p.

86 - 120 p.

€ 697,50
€ 697,50

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be

€ 755,00

Bivakhuis Hoge Duin
tarieven 2019 - per 24 uur
Zomer (juli en augustus)

Jeugdwerk
jeugdbewegingen, jeugddiensten, jeugdkoren, ...
0 - 30 p.

31 - 60 p.

Sloep

60 p.

€ 361,00

€ 396,00

Kajuit

60 p.

€ 361,00

€ 396,00

Ark

85 p.

€ 511,00

€ 561,00

Sloep + Kajuit

120 p.

61 - 85 p.

86 - 120 p.

€ 610,00
€ 610,00

€ 650,00

Andere jeugd
scholen, jeugdsportverenigingen, buitenlandse
jeugdgroepen, ...

2019

0 - 30 p.

31 - 60 p.

Sloep

60 p.

€ 379,05

€ 415,80

Kajuit

60 p.

€ 379,05

€ 415,80

Ark

85 p.

€ 536,55

€ 589,05

Sloep + Kajuit

120 p.

61 - 85 p.

86 - 120 p.

€ 640,50
€ 640,50

€ 682,50

Andere groepen
sportverenigingen, verenigingen, familiegroepen, ...

2019

0 - 30 p.

31 - 60 p.

Sloep

60 p.

€ 451,25

€ 495,00

Kajuit

60 p.

€ 451,25

€ 495,00

Ark

85 p.

€ 638,75

€ 701,25

Sloep + Kajuit

120 p.

_Meer info of reserveren op: www.hogeduin.be

61 - 85 p.

86 - 120 p.

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

2019

€ 762,50
€ 762,50

€ 812,50
21

_Praktische info
AANKOMST EN VERTREK KAMERS
• Check-in tussen 15 uur en 18 uur (tot 20 uur op vrijdag)
• Check-out voor 11 uur
• Late check-out mogelijk

FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•

Gratis wifi in de inkomhal, de bar en de vergaderzalen
Gratis ruime parkeerplaats
7 rolstoeltoegankelijke kamers
Terras in de zomer, open haard in de winter
Restaurant en bar
Ontbijt op bed mogelijk

_2 kamertypes
COMFORT / WELLNESS

_Contact

Mont des Pins 100
6941 Durbuy
0032 (0)86 21 21 36
info@dennenheuvel.be
www.dennenheuvel.be
Durbuy

_Manager
Colin Lagasse
www.facebook.com/domaine.montdespins

Dennenheuvel

vakantiedomein
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Dennenheuvel / Durbuy / dennenheuvel.be

ONTSPANNING

• Te midden van het natuurgebied Le Mont-Pelé
• Speelplein, sportvelden en zandbak
• Buitenfitnesstoestellen
• Gratis fiets- en wandelkaart met je smartphone,
vertrekkend vanuit Dennenheuvel: wandelingen,
fotozoektocht en oriëntatiespel

• Petanque
• Gezelschapsspellen in de bar
• Privéspa met sauna, bubbelbad, regendouche en
ontspanningsruimte met sterrenhemel
(alleen privé af te huren: € 50 voor anderhalf uur,
2 personen)

_Koop voordelige tickets aan ons onthaal voor onderstaande activiteiten:
• Grotten							
• Kajak: 8 tot 25 km
• Mountainbike of elektrische fiets				
• Hoogtepiste, death ride, muurklimmen
• Minigolf						• Musea
• Dierenparken

_Meer info of reserveren op: www.dennenheuvel.be

kamer in de kijker

COMFORTKAMER
Kamer met boxspringbed, stapelbedden en lcd-tv.
Badkamer met douche, wastafel, toilet, haardroger en
badlinnen.

TARIEVEN COMFORTKAMER
_Vanaf € 25,00 p.p. (exclusief ontbijt)

TARIEVEN WELLNESSKAMER
_Vanaf € 45,00 p.p. (exclusief ontbijt)

Verblijfsbelasting: € 1,00 per persoon per nacht (kinderen < 3 jaar: gratis)

Hoe

reserveren
_Online: www.dennenheuvel.be
_Mail: info@dennenheuvel.be

_Leden van een
NEUTRAAL ZIEKENFONDS

Dennenheuvel / Durbuy / dennenheuvel.be

(tot 5 personen)

> 15 % KORTING OP JE KAMER + ONTBIJT
> 5 % KORTING OP ARRANGEMENTEN EN PROMOTIES
Geef online via www.dennenheuvel.be
je promotiecode in > LEDEN

_Geen internet? Bel ons.
We helpen je graag verder.
0032 (0)58 23 40 52

Vergeet niet je ziekenfondsklevertje af te geven aan ons
onthaal bij aankomst.
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Aan het woord:

er

Maxime, techniek
ge
en nachtconciër

‘Ik ben wellicht de werknemer die hier het meest
verblijft, want ik woon op het domein. Ik heb hier twee
functies: die van werkman die alle kleine technische
probleempjes oplost, en die van nachtconciërge. Ik ben
er bij wijze van spreken zeven dagen per week voor de
klant, 24 uur per dag.
Klanten die terugkomen kennen me dus wel en
sowieso kan iedereen me altijd bereiken want mijn
nummer hangt overal in het gebouw. Mij kun je nooit
storen, ik vind al die sociale contacten heerlijk.’

VERKEN Het domein zelf heeft al heel wat te
bieden, zeker voor de kinderen, maar ook in de omgeving kun je helemaal verdwalen in het natuurreservaat
of kun je je onderdompelen in de charme van het
pittoreske stadje Durbuy.
DURF

Verleg je grenzen en ga het water op om
te raften of te kajakken, hos de steilste paadjes op en
af met de mountainbike, beklim die onoverwinnelijk
gewaande rotswand of schrap die parapentevlucht
eindelijk eens van je bucketlist.

In de kijker:

Nieuwe bark
a

art!

Kom onze nieuwe barkaart ontdekken
Geniet tijdens de zomerdagen op ons terras van heerlijke tapas of verwarm je aan onze open haard na een
deugddoende wandeling.

RELAX Kies voor een van de vijf wellnesskamers
en geniet na een fikse boswandeling nog net dat ietsje
meer in de regendouche, sauna of bubbelbad. Na een
verkwikkende nachtrust schuif je de benen onder tafel
voor een heerlijk ontbijt, op het uur dat jij wilt.
SAVOUREER Culinair kun je hier best weleens
‘wild’ doen, bijvoorbeeld tijdens ons Wildweekend of
Bierweekend. Maar ook het hele jaar door trekt restaurant Senza de lokale kaart met veel aandacht voor
gezonde en ambachtelijke ingrediënten.

‘Dennenheuvel kan ik van harte aanraden aan elk gezin met
kinderen’, klinkt Julie overtuigd. ‘Je hebt het comfort van de
kamers zelf, de uitstekende service en restaurant, de speelmogelijkheden voor de kinderen en dan ook nog de ligging te midden
van de natuur.’

Het was niet de eerste keer dat Julie en haar echtgenoot David
in Dennenheuvel op vakantie waren, maar dit jaar waren ze er
niet met twee, maar met drie kinderen: van tien, zes en ... nog
geen jaar oud. Proficiat met de gezinsuitbreiding.

Volgens Julie ligt de aantrekkingskracht zowel in de faciliteiten
van het hotel en domein als in de ligging en omgeving. ‘Durbuy
is een immer charmant stadje om te bezoeken, zelfs met de baby
zijn we eropuit getrokken voor een fietstocht in het omliggende
groen. Eenmaal terug in het hotel weet je dat het comfort van de
kamer op je wacht, en dat is een aangename gedachte. Ik kan
me eigenlijk geen vakantieoord indenken dat meer gericht is op
families dan Dennenheuvel.’

Dit jaar waren ze er niet met twee,
maar met drie kinderen.

Meteen is hiermee de grote troef van Dennenheuvel aangestipt: ‘Omdat we er al eerder te gast waren geweest, kenden we
de gerieflijkheid en de grootte van de kamers. We wisten dan
ook dat we in Dennenheuvel zelfs met de baby erbij nog altijd
een comfortabele vakantie konden beleven’, vertelt Julie. ‘Het is
immers niet altijd zo gemakkelijk om een geschikte hotelkamer
te vinden voor drie kinderen.’ Maar ook voor de uitgebreide
familiesamenstelling loste Dennenheuvel alle verwachtingen
in.

Dennenheuvel / Durbuy / dennenheuvel.be

_Getuigenis
DE FAMILIE LOIR

Kortom: familie groot of klein, je vindt altijd wel een kamer
naar je gading, net als Julie en David. Tot zes personen zelfs.
Inpakken!

_Meer info of reserveren op: www.dennenheuvel.be
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Promoties Dennenheuvel
www.dennenheuvel.be

Winterwandeling
in februari

_Praktische info
PROMO BESTAAT UIT

Hoe

reserveren

• 1 + 1 nacht gratis tijdens de maand februari
• Niet geldig van 15.02 tot 17.02

_Bel: 0032 (0)86 21 21 36
_Mail: info@dennenheuvel.be

Juni knalmaand
01.06 tot 30.06.2019

_Praktische info
PROMO BESTAAT UIT

Hoe

reserveren

• 1 overnachting voor 2 personen in comfortkamer + ontbijt
• Ardeens aperitiefbordje bij aankomst

Prijs per persoon per nacht

€ 39

_Online: www.dennenheuvel.be
_Bel: 0032 (0)86 21 21 36
_Mail: info@dennenheuvel.be

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info op: www.dennenheuvel.be

Midweekpromotie
Dennenheuvel

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON

Hoe

Single comfortkamer

€ 149

Single wellnesskamer

€ 239

Dubbele comfortkamer

€ 89

Dubbele wellnesskamer

€ 149

Kinderen 4 tot 15 jaar
Kinderen tot 4 jaar
vanaf 3de persoon +16 jaar

reserveren
_Online: www.dennenheuvel.be
_Bel: 0032 (0)86 21 21 36
_Mail: info@dennenheuvel.be

Dennenheuvel / Durbuy / dennenheuvel.be

3 nachten, inclusief ontbijt.
Aankomst mogelijk van zondag tot woensdag in maart en november

€ 29
gratis
€ 49

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.dennenheuvel.be
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Valentijnsweekend
in de Ardennen

15.02 tot 17.02.2019
14.02 tot 16.02.2020**

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen
• 2 x ontbijtbuffet
• Romantisch viergangendiner op zaterdag, inclusief aperitief,
water, aangepaste wijnen en koffie in het restaurant

• Verrassing in de kamer
• Kamer beschikbaar tot 14 uur op zondag

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Tip

Dubbele comfortkamer

€ 139

Dubbele wellnesskamer

€ 209

MAAK HET EXTRA SPECIAAL

Bestel een flesje cava op de kamer (€ 21)
of huur de spa privé af (€ 50).

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.
** Tarieven van 2020 onder voorbehoud.

_Meer info op: www.dennenheuvel.be

Detoxweekend

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• Bikewash
• Kamer beschikbaar tot 16 uur op zondag

• 2 overnachtingen in halfpension
• 1 lunchpakket op zaterdag
• Garage om je fiets op te bergen

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON**
Dubbele comfortkamer

€ 139

Dubbele wellnesskamer

€ 199

Dennenheuvel / Durbuy / dennenheuvel.be

mountainbike- en wandelarrangement

Tip

AAN DE VOET VAN DE MONT-PELÉ
wacht er een klim van 200 m
met 60 m hoogteverschil.
Kun jij hem temmen?

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.
** Niet geldig tijdens het gastronomische bier- en wildweekend en van 30.08.2019 tot 01.09.2019.

_Meer info of reserveren op: www.dennenheuvel.be
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Zomers

Ardennenarrangement

Geldig in juli en augustus

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 of 4 overnachtingen in halfpension
(avondmaal in buffetformule)
• Beleef een onvergetelijke dag in het berenbos van
Forestia (grote speeltuin, minitentoonstelling en
meer dan 300 dieren in semivrijheid)

• Verblijf in een leuke kamer met mezzanine of
stapelbed voor de kinderen
• Boomhut, speelterrein, buitenfitness, speelhoek in
de bar, petanquebaan, springkasteel, badminton-,
basketbal- en voetbalveld

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON**

Tip

AVONTURENPARCOURS

Dubbele comfortkamer

€ 139 / 2 n

€ 239 / 4 n

Dubbele wellnesskamer

€ 199 / 2 n

€ 320 / 4 n

€ 79 / 2 n

€ 109 / 4 n

gratis

gratis

€ 119 / 2 n

€ 199 / 4 n

Kinderen 4 tot 15 jaar
Kinderen tot 4 jaar
Vanaf 3de persoon +16 jaar

Ontdek de klimparcours in de bomen
voor kinderen vanaf 2 jaar.
Niet inbegrepen in de prijs van het
arrangement.

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.
** Niet geldig van 23.08 tot 25.08.2019.

_Meer info op: www.dennenheuvel.be

Gastronomisch tafelen

18.10 tot 20.10.2019
15.11 tot 17.11.2019

*

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• Gastronomisch viergangendiner met bediening aan tafel op
zaterdag, inclusief aperitief, water, aangepaste wijnen en koffie

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Themamenu

Dubbele comfortkamer

€ 129

Dubbele wellnesskamer

€ 189

Kinderen 4 tot 15 jaar
Kinderen tot 4 jaar
Vanaf 3de persoon +16 jaar

• 2 overnachtingen
• 2 x ontbijtbuffet

Dennenheuvel / Durbuy / dennenheuvel.be

wildweekend

€ 69

Je kunt ook het driegangenthemamenu
op vrijdag bijboeken.

€ 30 p.p. te reserveren via
info@dennenheuvel.be

gratis
€ 119

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.dennenheuvel.be
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Griezelen in de Ardennen
tijdens de herfstvakantie

25.10 tot 03.11.2019

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen in halfpension

• Halloweensfeer en verrassing voor de kinderen

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Tip

HALLOWEEN

Dubbele comfortkamer

€ 139

Dubbele wellnesskamer

€ 209
€ 79

Kinderen 4 tot 15 jaar
Kinderen tot 4 jaar

Mis dit evenement niet!
Durbuy wordt de grootste griezelstad
van het land.

gratis

Vanaf 3de persoon +16 jaar

€ 119

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info op: www.dennenheuvel.be

Knusse Kerst

Dennenheuvel / Durbuy / dennenheuvel.be

arrangement

23.12 tot 25.12.2019

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen in halfpension
• Driegangendiner in buffetformule op 23.12 (dranken tijdens de maaltijd niet inbegrepen)
• Uitgebreid viergangenkerstdiner met bediening aan tafel op 24.12
(inclusief aperitief, water, aangepaste wijnen en koffie)
• Gezellige kerstsfeer

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Tip

Dubbele comfortkamer

€ 189

Dubbele wellnesskamer

€ 249

Kinderen 4 tot 15 jaar

€ 89

Kinderen tot 4 jaar

gratis

Vanaf 3de persoon +16 jaar

€ 159

GEZELLIGHEID TROEF

Bezoek vrijblijvend de prachtige
kerstmarkt van Durbuy.

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.dennenheuvel.be
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Spetterend Oudejaar
arrangement

30.12.2019 tot 01.01.2020

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 overnachtingen in halfpension
• Driegangendiner in buffetformule op 30.12 (dranken tijdens de maaltijd niet inbegrepen)
• Feestelijk zesgangen-nieuwjaarsdiner met bediening aan tafel op 31.12, gevolgd door een dansfeest met dj
(inclusief aperitief, frisdrank, bier, wijn en koffie)
• Feestelijke brunch tot 12 uur op 01.01
• Late check-out tot 12 uur op 01.01

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Actie

BOEK EEN DERDE NACHT BIJ

Dubbele comfortkamer

€ 199

Dubbele wellnesskamer

€ 259
€ 99

Kinderen 4 tot 15 jaar
Kinderen tot 4 jaar

gratis

Vanaf 3de persoon +16 jaar

€ 169

(29-30.12 of 01-02.01)
€ 59 per nacht voor een dubbele comfortkamer,
inclusief ontbijt. Vanaf 3de persoon in de kamer

€ 15 p.p.p.n.

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info op: www.dennenheuvel.be

NZ Vakanties
krant
Interesse in periodieke acties en promoties bij onze partners?

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/nzvakanties

Bezoek onze website
of registreer je via www.nzvakanties.be.

Ontvang de gratis NZ Vakanties krant.
Je krijgt hem dan driemaal per jaar thuis in je brievenbus.

www.nzvakanties.be

_Contact
BIVAKHUIS LE MONT-PELÉ
Mont-des-Pins 100
6941 Durbuy (Bomal s/O)
0032 (0)86 21 21 36
info@montpele.be
www.montpele.be

_Manager
Colin Lagasse

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kamers tot 4 personen
5 kamers tot 10 personen, rolstoeltoegankelijk
Per kamer 1 badkamer met toilet, wastafel en douche
Rolstoeltoegankelijk sanitair
2 afzonderlijke doucheruimtes
Volledig uitgeruste keuken
Polyvalente zaal met projector en scherm
Gratis wifi
Barbecuehoek
Buitenruimte en speelterreinen
Aanpalend bos als speeltuin, boomhut
Gratis parkeerruimte
Activiteiten vanaf € 6 p.p.

2019

Tarief
voor 1 nacht € 650
vanaf 2 nachten: € 450 per nacht
(inclusief dossier-, energie- en
afvalforfait)

_Meer info of reserveren op
www.montpele.be

Bivakhuis Le Mont-Pelé
Kook zelf en verblijf spotgoedkoop in ons bivakhuis.
Zelfkookhuis voor avontuurlijke groepen
en families tot 58 personen.

BIJKOMENDE KOSTEN
• Eindschoonmaak indien niet gedaan door de groep: € 350
• Verblijfsbelasting: € 25 per nacht

Durbuy

Promotie

bij een verblijf tussen 01.01 en
28.02.2019

Tip

Hoge Duin / Oostduinkerke / hogeduin.be

TWEEDE NACHT AAN 50 %

Bestel het barbecuepakket:

€ 15 p.p.

39

_Praktische info
AANKOMST EN VERTREK KAMERS
• Check-in tussen 15 uur en 17 uur

• Check-out voor 11 uur

Ons onthaal is bereikbaar van 9 uur tot 17 uur. We zijn echter 24 uur per dag
toegankelijk. Voor een check-in na de openingsuren van het onthaal, gelieve
vooraf contact op te nemen.

FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•
•

Van budget- tot wellnesskamers
Ontbijtruimte en bar
Bagageruimte
Gratis wifi in de inkomhal en de bar
Benedenverdieping rolstoeltoegankelijk
Rolstoel en rollator beschikbaar (reserveren gewenst)
Op wandelafstand van het strand, de winkelstraten, de vistrap
en de haven

_4 kamertypes
BUDGET / STANDAARD / COMFORT /
WELLNESS
_Contact

Kapucijnenstraat 36
8400 Oostende
Oostende

0032 (0)59 70 66 99
info@neutralia.be
www.neutralia.be

_Manager

Caroline Vanderstraeten
www.facebook.com/neutralia.oostende

Neutralia

vakantieverblijf

41

Neutralia / Oostende / neutralia.be

Ensormuseum

ONTSPANNING

Oostende is een stad met een drukke evenementenkalender. Er valt altijd wel iets te beleven.
• The Crystal Ship is een permanente tentoonstelling waarbij kunstenaars Oostende als hun canvas gebruiken.
Vraag je plannetje bij de toeristische dienst en wandel langs alle muurschilderingen en installaties.
• Beleef magische momenten tijdens de betoverende kerstmarkt Winter in het park.
• In het laatste weekend van juni 2019 wordt de dijk omgetoverd tot één groot openluchtrestaurant.
Kom proeven van alle lekkers uit de zee tijdens het event À l’Ostendaise.
• Hou de programmatie van Kursaal Oostende in de gaten.
Elke zomer loopt er ook een expo en een gastmusical.		
• In Mu.Zee Oostende is een nieuwe Ensor- en Spilliaertvleugel geopend en midden 2019
gaat ook het Ensorhuis opnieuw open in vernieuwde glorie.				
• September is altijd filmmaand in Oostende, dan vindt het Filmfestival plaats.

OPENBAAR VERVOER

BESPAAR OP
PARKEERKOSTEN

Kom met het openbaar vervoer.
Neutralia bevindt zich op 1 km van het station van Oostende.

_Meer info of reserveren op: www.neutralia.be

kamer in de kijker

COMFORTKAMER
Volledig uitgeruste, sfeervolle kamer voor 2 of
4 personen. Groot bed en stapelbed, koffie- en
theefaciliteiten en lcd-tv. Badkamer met douche,
wastafel, badlinnen, haardroger en toilet.

TARIEVEN BUDGETKAMER
_Vanaf € 22,50 p.p. (exclusief ontbijt)

TARIEVEN STANDAARDKAMER
_Vanaf € 24,50 p.p. (exclusief ontbijt)

TARIEVEN COMFORTKAMER
_Vanaf € 29,50 p.p. (exclusief ontbijt)

TARIEVEN WELLNESSKAMER
_Vanaf € 65,00 p.p. (exclusief ontbijt)

Verblijfsbelasting: € 2,00 per kamer per nacht
Tarieven o.b.v. 2 p. in een kamer

Hoe

reserveren
_Online: www.neutralia.be
_Mail: info@neutralia.be

Neutralia / Oostende / neutralia.be

(tot 4 personen)

_Leden van een
NEUTRAAL ZIEKENFONDS
> 15 % KORTING OP JE KAMER + ONTBIJT
> 5 % KORTING OP ARRANGEMENTEN EN PROMOTIES
Geef online via www.neutralia.be
je promotiecode in > LEDEN

_Geen internet? Bel ons.
We helpen je graag verder.
0032 (0)59 70 66 99

Vergeet niet je ziekenfondsklevertje af te geven aan ons
onthaal bij aankomst.

_Meer info of reserveren op: www.neutralia.be
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Aan het woord:

Tine, ex-kokkin en
duivel-doet-al

In het begin van de jaren tachtig stond Tine Van Der
Kelen al achter de kookpotten van Neutralia Oostende.
‘Ik heb zelfs nog voor de eerste directeur gewerkt’, herinnert Tine zich nog. ‘Later hielp ik ook mee in de kamers
en nam ik de telefoons op.’ De mooiste herinneringen?
De vele complimenten van de altijd tevreden klanten,
de aangename sfeer tijdens de feestdagen en de dikke
knuffels van de trouwe klanten toen ze haar pensioen
aankondigde.

WANDEL van het station naar het hotel. Van het

hotel naar de zee. Van de zee naar de winkelstraten.
Want dat is de grote troef van Neutralia: de ligging
midden in het centrum van Oostende, op wandelafstand van alle troeven die de koningin der badsteden
rijk is.

KIES voor het kamertype van 2 tot 4 personen, van

budget tot wellnesskamer of opteer voor een gepersonaliseerde verblijfsformule. Kies voor dat streepje
entertainment dat het best bij je past: een glaasje in de
bar of een gezelschapsspel voor jong en oud.

In de kijker:

Shoppen op

zondag

Shoppen op zondag in Oostende
Wist je dat in Oostende de meeste winkels gewoon
open zijn op zondag? Van boetiek tot de bekende
ketenwinkels. En altijd ligt er wel ergens een tearoom
of brasserie verscholen tussen twee winkels in.
Pannenkoekje, iemand?

BELEEF Hou de evenementenkalender van
Oostende in de gaten en beleef de stad ten volle:
vuurwerk, Oostende voor Anker, zandsculpturenfestival, Paulusfeesten, filmfestival, Oktoberfoor,
nieuwjaarsduik, vliegerfestival. In Oostende is het altijd
fe(e)st(ival).
SPOOR

Spring op de kusttram en maak een
uitstapje naar de westkust of oostkust, of spoor met
de trein naar Brugge. Dankzij zijn centrale ligging aan
de kust en met het station vlakbij, is Oostende dé
uitvalsbasis voor de hele kust en het hinterland.

Met een groep hobbyvrienden of met
het gezin: Neutralia is top
Al jaren bezoekt Fred van Rijt in het voorjaar een grote
modelbouwshow in Jabbeke, samen met enkele vriendenhobbyisten uit Nederland en Duitsland. ‘De eerste jaren zochten
we telkens een ander hotel, eigenlijk altijd uit ontevredenheid.
Tot ik een goeie 10 jaar geleden in Neutralia Oostende
terechtkwam. Alles viel daar in zijn plooi: de kamers waren ruim
en netjes, de reservatiedienst was flexibel – er komt al eens een
kamer bij of er valt er al eens eentje weg binnen onze groep. Het
ontbijt was correct voor zijn prijs, en in Oostende vonden we een
leuke stad waar ‘s avonds altijd iets te beleven valt. De meesten
uit onze groep hebben er al 3 tot 5 uur rijden en een drukke
beursdag opzitten, maar toch kijken ze er allemaal naar uit om
nog even uit te waaien op de prachtige wandeldijk en toch nog
eens de stad in te duiken. Omdat ze weten dat hun een heerlijke
nachtrust wacht en een dito ontbijt.’

De vrienden-modelbouwliefhebbers van Fred waren
eigenlijk vanaf het eerste jaar unaniem: voortaan zou
Neutralia Oostende de vaste overnachtingsplek worden na
de modelbouwbeurs. Dat is nu al meer dan 10 jaar zo, ook dit
jaar. ‘Waarom zouden we veranderen? Het hotel ligt midden in
de stad, maar in parkeerplaats Mijnplein vinden we een veilige
haven om onze auto’s te stallen. Vanuit het hotel kwamen we
dit jaar in een karaokebar terecht. Gelachen! Benieuwd waar we
volgend jaar belanden in het immer levendige Oostende.’

Neutralia / Oostende / neutralia.be

_Getuigenis
FRED VAN RIJT

Overigens beviel het Fred zozeer in Oostende dat hij ook al
eens met zijn gezin boekte bij Neutralia. ‘Zoveel leuks wou ik
toch ook eens met mijn naasten delen, en ook zij hebben ervan
genoten.’ Het beste bewijs dus dat Neutralia Oostende top is
voor zowel vriendengroepen als gezinnen

_Meer info of reserveren op: www.neutralia.be

45

Promoties Neutralia
www.neutralia.be

Wedden dat je
graag KUST?

Midweek
promotie

4 nachten, inclusief ontbijt
Geldig voor een verblijf van maandag
tot vrijdag
Aankomst mogelijk op volgende maandagen:
18.03, 25.03, 01.04, 29.04, 06.05, 13.05, 03.06, 10.06, 17.06,
02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10.

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON
Single budgetkamer

€ 180

Single standaardkamer

€ 200

Dubbele budgetkamer

€ 130

Dubbele standaardkamer

€ 138

Dubbele comfortkamer

€ 158

Dubbele wellnesskamer

€ 234

_Meer info op: www.neutralia.be

Vakantie
promotie

3 overnachtingen, inclusief ontbijt. Ontbijtbuffet op maat van de kinderen.

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON

Tip

GRATIS PAASEITJES

Tijdens de paasvakantie krijg je gratis paaseitjes voor elke
ingekleurde tekening. Druk je tekening af via www.neutralia.be

Carnaval

Pasen

Herfst

Single budgetkamer

€ 135

€ 144

€ 135

Single standaardkamer

€ 150

€ 159

€ 150

€ 97,50

€ 103,50

€ 97,50

Dubbele standaardkamer

€ 103,50

€ 109,50

€ 103,50

Dubbele comfortkamer

€ 118,50

€ 127,50

€ 118,50

Dubbele wellnesskamer

€ 175,50

€ 187,50

€ 175,50

Dubbele budgetkamer

€ 69

€ 69

€ 69

gratis

gratis

gratis

Vanaf 3de persoon in de kamer
Kind tot 4 jaar in babybed

Zomerkriebels
promotie

Je zomervakantie tegen een onklopbaar tarief
5 nachten, inclusief ontbijt (geen aankomst of vertrek op zaterdag)

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON
Single budgetkamer
Single standaardkamer

€ 240
€ 265

Dubbele budgetkamer

€ 172,50

Dubbele standaardkamer

€ 182,50

Dubbele comfortkamer

€ 212,50

Dubbele wellnesskamer

€ 312,50

Vanaf 3de persoon in de kamer
Kind tot 4 jaar in babybed

Neutralia / Oostende / neutralia.be

Mogelijke aankomstdagen:
Carnaval: zo 03.03, ma 04.03, di 05.03
Pasen: zo 07.04, ma 08.04, di 09.04, zo 14.04,
ma 15.04, di 16.04
Herfst: zo 27.10, ma 28.10, di 29.10

VERMIJD PARKEERKOSTEN
Kom met de trein.

€ 115
gratis

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.neutralia.be
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Oostende voor Anker 2019
arrangement

aankomst mogelijk op 23.05 en 24.05

voor 2 nachten > aankomst op vrijdag / voor 3 nachten > aankomst op donderdag

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 2 of 3 overnachtingen + ontbijt

_Festival
OOSTENDE VOOR ANKER

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

• Jaarlijks festival van de authentieke scheepvaart
• Honderden schippers met klassieke schepen
• Tientallen animaties, demonstraties, optredens
en tentoonstellingen.

Single budgetkamer

€ 108 / 2 n

€ 156 / 3 n

Single standaardkamer

€ 120 / 2 n

€ 174 / 3 n

Dubbele budgetkamer

€ 77 / 2 n

€ 111 / 3 n

Dubbele standaardkamer

€ 82 / 2 n € 118,50 / 3 n

Dubbele comfortkamer
THEMA 2019

Dubbele wellnesskamer

De barkentijn Mercator, de parel van Oostende

Vanaf 3de pers. in de kamer
Kind tot 4 jaar in babybed

€ 96 / 2 n

€ 138 / 3 n

€ 133 / 2 n € 196,50 / 3 n
€ 46 / 2 n

€ 69 / 3 n

gratis

gratis

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.neutralia.be

Oktoberfeest aan Zee

Neutralia / Oostende / neutralia.be

arrangement

aankomst mogelijk op 04.10, 11.10 en 18.10

voor 1 nacht > aankomst op zaterdag / voor 2 nachten > aankomst op vrijdag

_Praktische info
ARRANGEMENT BESTAAT UIT
• 1 of 2 overnachtingen + ontbijt

_Nieuw
OKTOBERFEEST

_Tarieven
PAKKETPRIJS PER PERSOON

Dit nieuwe arrangement, enkel geldig
in oktober, is een feest van gezonde
zeelucht, jodiumjolijt en de laatste zonnige
vitamientjes. Ons eigenste oktoberfeest aan
zee, zeg maar. En, hey, wist je dat in oktober
de winkels in Oostende open zijn op zondag?

Single budgetkamer

€ 48 / 1 n

€ 90 / 2 n

Single standaardkamer

€ 53 / 1 n

€ 100 / 2 n

Dubbele budgetkamer

€ 34,50 / 1 n

€ 65 / 2 n

Dubbele standaardkamer

€ 36,50 / 1 n

€ 69 / 2 n

Dubbele comfortkamer

€ 42,50 / 1 n

€ 79 / 2 n

Dubbele wellnesskamer

€ 62,50 / 1 n

€ 117 / 2 n

€ 23 / 1 n

€ 46 / 2 n

gratis

gratis

OKTOBERFOOR

Kom zwieren en gieren op de beruchte
Oktoberfoor in Oostende.

Vanaf 3de pers. in de kamer
Kind tot 4 jaar in babybed

* Korting voor leden van een Neutraal Ziekenfonds die een aanvullende verzekering hebben. De korting wordt verrekend aan het onthaal bij afgifte van je ziekenfondsklevertje.

_Meer info of reserveren op: www.neutralia.be
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_Voorwoord
VAKANTIE VOOR IEDEREEN
Als erkende sociaal-toeristische organisatie heeft NZ Vakanties de missie
om vakantie mogelijk te maken voor iedereen. Ben je single of heb je een
groot gezin? Heb je nood aan verdergezette zorg tijdens je vakantie of
geniet je gewoonweg van beweging en sport op reis?
In dit deel van onze vakantiegids stellen we je graag een aantal specifieke
vakantieproducten voor die we met onze gespecialiseerde partners hebben
uitgewerkt. Gezondheid, bijstand en betaalbaarheid zijn hier de kernwoorden.
Alle bestemmingen werden kwalitatief en veilig bevonden door het
NZ Vakanties team.
HULP NODIG BIJ HET BOEKEN?
Mail naar info@nzvakanties.be
of bel het gratis vakantienummer 0032 (0)800 95 180.

_Overzicht
AANBOD NZ+
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Fietsvakantie in Ronda, Spanje
Strandvakantie in Benidorm
Zorgvakantie in Ciudad Patricia
Zorgverblijf in België
Metgezel
Resett vzw
Project U/Turn
Vakanties voor singles
Family XS & XL

www.nzvakanties.be
www.facebook.com/nzvakanties

NZ+ / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

vakantie doet langer leven

NZ+
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Aan het woord:

Bram Verfaillie
van Bidong

Onze nieuwe partner voor fietsvakanties
‘Mensen over hindernissen helpen, hen bijstaan en dan
dat gelukzalige gevoel ervaren als iemand boven zichzelf uitstijgt. Het sportieve is fantastisch maar fietsen
kan ook emoties oproepen. Je hebt mensen die fietsen
voor een goed doel, een overleden vriend of familielid.
Op de fiets worden verhalen gedeeld. De ervaring leert
ons dat mensen vaak individueel vertrekken maar als
een hechte groep vrienden terugkeren. Dan pas weten
we dat onze missie geslaagd is.‘

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Fietsvakantie in Ronda, Spanje

14.03 tot 21.03.2019

_Inhoud

• 8 dagen, 7 nachten
• ‘Start to bike’-opleiding met Johan Museeuw
• Begeleiding met volgwagen en bevoorrading
• Verblijf in hotel Don Benito in halfpension

• Aangepast programma voor niet-fietsende partners
(maximaal 8 personen)
• Vervoer van je fiets: professioneel en verzekerd
(vanuit Roeselare, Gent en Groot-Bijgaarden)

Deze fietsvakantie is zowel voor beginnende fietsliefhebbers als voor ervaren fietsers bestemd. Samen met Johan Museeuw
werkte NZ Vakanties een ‘start to bike’-concept uit, waarbij de beginnende fietser tips krijgt om zijn prestaties te verbeteren en
nog meer plezier uit het fietsen te halen. Bidong is voor NZ Vakanties de ideale logistieke partner voor fietsvervoer, bevoorrading
en bijstand ter plaatse. Na de ritten is er tijd voor ontspanning en culinaire geneugten.

VOLGENDE BESTEMMING:

				

26.08 tot 30.08.2019: fietsvakantie Dennenheuvel
Eind 2019 gaan we richting Montone in Italië.

NZ+ / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

samen met Johan Museeuw

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON
Op basis van een tweepersoonskamer

€ 1.126

Voor leden op basis van een tweepersoonskamer

€ 976

Supplement single kamer

€ 210

_Meer info op: www.nzvakanties.be

53

Strandvakantie
in Benidorm

06.05 tot 13.05.2019

_Inhoud

• 8 dagen, 7 nachten in halfpension
• Rechtstreekse vlucht van Brussel-Zaventem naar Alicante
• Transfer van de luchthaven naar het hotel
•●Verblijf in hotel Cimbel

• Ideaal gelegen aan het Levantestrand
• 10 minuten wandelen van het historische
centrum van Benidorm

Geniet van het strand, de bezienswaardigheden en de sfeer in Benidorm aan
de Costa Blanca. Ontdek de charme van het oude stadscentrum aan je eigen
tempo, proef tapas op een terrasje in een typisch Spaanse sfeer of maak een
mooie wandeling op de dijk bij zonsondergang. Dat en nog veel meer is wat
Benidorm je een week lang te bieden heeft.

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON
Op basis van een tweepersoonskamer

€ 869

Voor leden op basis van een tweepersoonskamer

€ 769

Supplement single kamer

€ 155

• Bijstand op verzoek in de luchthaven
• Levantestrand (rechtover het hotel)
toegankelijk voor rolstoelen
• Hotel toegankelijk voor mindervalide
personen
• Scootmobiel te huur voor wandelingen
op de dijk

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Zorgvakantie

06.05 tot 13.05.2019

_Troeven

• Verblijf in volpension
• Verzorging op maat in eigen taal
• 24 uur per dag, 7 dagen per week permanentie aanwezig
• Team van verpleegkundigen en artsen

• Comfortabele hotelkamers met hoog-laagbedden
• Alarmsysteem met drukknop op de kamers
• Excursies

Na de succesvolle zorgreis van vorig jaar trekken we weer vol vertrouwen
op zorgvakantie in zorghotel Ciudad Patricia, gelegen in een natuurpark in
Benidorm. Als je ondanks je chronische aandoening toch op reis wilt gaan, ben
je hier aan het juiste adres. In Ciudad Patricia kun je samen met je partner of
mantelzorger heerlijk ontspannen in een aangepaste omgeving. Bovendien
spreekt het merendeel van de hotel- en zorgmedewerkers Nederlands.

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON
Zorgvrager

€ 1.599

Zorgvrager leden

€ 1.499

Mantelzorger / begeleider

€ 1.099

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Programma
• 1 uur verzorging per dag
• Aangepaste activiteiten:
begeleid zwemmen, groepswandeling
• Animatie: flamencoshow, livemuziek,
barbecue op het dakterras

NZ+ / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

in Ciudad Patricia
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Zorgverblijf
in België

Heb je nood aan wat rust na een medische ingreep
of ziekte? Als je volledig zelfredzaam bent, kun je als lid
van een Neutraal Ziekenfonds bij ons terecht. We helpen
je graag bij de organisatie van je zorgbehoeften. Je kunt
tevens gratis gebruikmaken van rollators, rolstoelen en
strand- en zeerolstoelen (alleen in Hoge Duin).

_Waar kun je terecht?

• Aan zee: in vakantiedomein Hoge Duin (info p. 4)
• In de Ardennen: in vakantiedomein Dennenheuvel
(info p. 22)

_Tarieven
PRIJS PER PERSOON

7 nachten

extra nacht

Halfpension 1 persoon

€ 350

€ 50

Halfpension 2 personen*

€ 700

€ 100

Hoe

reserveren

Een zorgverblijf met tussenkomst van je Neutraal Ziekenfonds
vereist de goedkeuring van een adviserend geneesheer. Neem eerst
contact op met de dienst maatschappelijk werk van je Neutraal
Ziekenfonds:
• Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 0032 (0)53 76 99 71
• Symbio: 0032 (0)2 743 16 54
• Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: 0032 (0)3 491 86 50
Daarna neem je naar keuze contact op met vakantiedomein
Hoge Duin (p. 4) of vakantiedomein Dennenheuvel (p. 22).

* Lid + mantelzorger of begeleider op 1 kamer

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Metgezel

Vakantie en vrije tijd voor volwassenen met een
verstandelijke en/of fysieke beperking en autisme
Het hele jaar door organiseert Metgezel ‘gedeelde zorgvakanties’ in vakantieverblijf Hoge Duin. Tijdens deze
vakantie wordt de familie, mantelzorger of begeleiding
afgelost door begeleiding van Metgezel.
We spreken af wanneer de begeleiding van Metgezel
langskomt (12 tot 20 uur / midweek).

_Aanbod

DICHT-BIJ-ZEE-VAKANTIES IN VAKANTIEDOMEIN HOGE DUIN
• Groepjes tot 5 personen met lichte tot matige verstandelijke beperking
• Mogelijke data (midweek): 10.06.19 tot 14.06.19, 15.07.19 tot 19.07.19, 22.07.19 tot 26.07.19,
26.08.19 tot 30.08.19, 02.12.19 tot 05.12.19 (‘winters relaxen’), 26.12.19 tot 29.12.19 (‘kerst en eindejaar’)
ARDENNENVAKANTIE IN VAKANTIEDOMEIN DENNENHEUVEL
• Aanbod voor groepjes tot 5 personen met lichte tot matige verstandelijke beperking
• Mogelijke data (midweek): 01.07.19 tot 05.07.19, 29.07.19 tot 02.08.19
Metgezel kan ook bijkomende diensten organiseren (verpleegkundige, hulpmiddelen, ...).
Wil je een aanbod op maat van jouw wensen en behoeften? Ontdek hoe Metgezel je helpt om je vakantie
waar te maken.

NZ+ / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

begeleide vakanties en beleefmidweken

Kies je begeleide vakantie op www.nzvakanties.be (klik door op NZ+)

Hoe

reserveren

_Jouw VOORDEEL
NZ VAKANTIES-KORTING > € 100 op je Metgezel-vakantie
(1 x per persoon per jaar) via het terugbetalingsformulier op
www.nzvakanties.be

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Resett vzw

maatwerk voor begeleiding
Verleg je grenzen met de reizen op maat voor personen met ASS, ADHD, HSP of hoogbegaafdheid. Ontdek de
overweldigende kracht van de Marokkaanse natuur en cultuur tijdens de speciale back to basic-reizen voor personen met
ASS, ADHD, HSP of hoogbegaafdheid. Ook voor een ouder of partner van deze personen is er een aanbod.

Tot rust komen en jezelf (her)ontdekken, dat is wat er gebeurt tijdens een week wandelen in het Atlasgebergte, de Sahara,
de Rozenvallei of langs de Atlantische kust, waar geen auto’s rijden, geen lichtreclames zijn, geen internetconnectie
aanwezig is, de mensen leven op het ritme van de natuur of hun muildier of kameel en hun klok soms langzamer lijkt te
slaan dan de onze.
Al heel vlug neem je dat ritme en de rust over. Hierdoor komt er ruimte vrij in je hoofd om onder begeleiding van (auti)
coach en jongerenbegeleider Liesbet Joris van Resett vzw jezelf terug te vinden, stil te staan bij datgene waar je in onze
hectische maatschappij niet toe komt of een weg uit te stippelen die je in de toekomst wilt volgen om de onrust in je
hoofd en lichaam beter de baas te kunnen.
Daarnaast is het genieten van de eerste tot de laatste dag, samen met maximum 7 andere deelnemers en een
superprofessioneel lokaal team bestaande uit een gids, een kok en een dierendrijver.
Atlas: 05.04 tot 12.04.2019, 01.07 tot 07.07.2019, 16.08 tot 23.08.2019
Saghro: 04.03 tot 10.03.2019, 27.10 tot 03.11.2019
Sahara: 18.12 tot 28.12.2019

Deze trektocht veranderde het leven van
onze zoon (en van ons).
Voor de trektocht stond onze zoon op
de wachtlijst voor crisisopname, na de
trektocht had hij zo veel zelfkennis en
inzichten gevonden dat hij zijn leven op de
rails zette, zijn rails weliswaar. De opname
was niet meer nodig en hij gaat terug
deeltijds naar school.

We dachten mee out of the box en samen
met onze zoon bewandelen we nu een
pad dat hem zelfstandig en sterk maakt
om de toekomst positief tegemoet te
zien. We kregen een andere zoon terug,
levenslustig en vrolijk met een heel open
kijk op het leven. Het effect van deze reis
zou zelfs in een maandenlang therapeutisch traject niet zijn bereikt. We kunnen
Resett alleen maar aanbevelen!

Testimonial

Hoe

reserveren
Neem een kijkje op www.resett.be om kennis
te maken met hun manier van werken en het
aanbod per doelgroep of neem contact op met
Liesbet Joris via 0472 13 60 18

_Jouw VOORDEEL*
NZ VAKANTIES-KORTING > € 200 (1 x per persoon per jaar)
via het terugbetalingsformulier op www.nzvakanties.be.

* Korting niet cumuleerbaar met andere acties, arrangementen en promoties.

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Project U/Turn

durf je grenzen te verleggen
Uitdagende wandelingen in Tenerife, door het Atlasgebergte
trekken in Marokko, canyoning in de Spaanse Pyreneeën, kamperen op idyllische plaatsen in Nicaragua, ... het kan allemaal.
Alle deelnemers helpen elkaar om obstakels te overwinnen. Je
wordt begeleid door een professioneel team van vrijwilligers en
zorgverleners (arts, kinesist, revalidatietherapeut, ...). Trek mee
op avontuur, verleg je grenzen en kom herboren terug thuis.
Marokko: 22.04 tot 29.04.2019
Spaanse Pyreneeën: 20.06 tot 26.06.2019

_Meer bestemmingen?

Kijk op www.projectu-turn.com en durf je grenzen
te verleggen.

dy

Testimonial: Wen

‘Ik volgde U/Turn al lang op het internet,
de foto’s die ze geregeld posten zagen
er altijd zo leuk uit. Ik droomde wel van
eens mee te gaan maar vreesde dat ik
dat fysiek niet zou aankunnen. Nadat
ik vorig jaar een periode met gezondheidsproblemen doormaakte en het
gevoel had dat mijn leven ergens vast
zat, heb ik toch de knoop doorgehakt.
Kort daarna had ik een gesprek met
Julie, een van de organisatoren. Ze vertelde waaraan ik mij mocht verwachten
en overliep samen met mij het aanbod.
Omdat ik vroeger heel sportief was,
raadde ze mij de reis naar de Spaanse
Pyreneeën aan.

Hoe

reserveren

Kies je avontuur op www.nzvakanties.be

Ik had mijn reisgenoten nog nooit ontmoet maar dat viel allemaal reuze mee.
Gedurende een week mochten we ons
uitleven in vele activiteiten: wandelen in
de bergen, zwemmen in een meer, met
een kano naar de volgende bestemming
varen, raften, speleologie, ... allemaal
in een supertoffe, relaxte sfeer waarbij
iedereen elkaar helpt. We werden goed
verzorgd door de kinesisten en de arts
na een vermoeiende dag en het keukenteam vulde de hongerige magen. Hou je
van een beetje uitdaging en kun je een
fysieke en mentale boost gebruiken,
dan kan ik de reizen van U/Turn zeker
aanbevelen.’

NZ+ / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

De nieuwe partner van NZ Vakanties organiseert uitdagende, avontuurlijke activiteiten in binnen- en buitenland.

_Jouw VOORDEEL*
NZ VAKANTIES-KORTING > € 200 (1 x per persoon per jaar)
via het terugbetalingsformulier.
* Korting niet cumuleerbaar met andere acties, arrangementen en promoties.

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Vakanties
voor singles

De zoektocht naar een singlereis kan lastig zijn.
Niet veel reisorganisatoren hebben singlereizen in
hun aanbod en er hangt vaak een duur prijskaartje
aan vast. Dat terwijl het aantal singles dat op
vakantie wil net groter wordt.
Bij NZ Vakanties streven we naar een betaalbare
vakantie voor iedereen en hebben we een ruim
vakantieaanbod voor single reizigers.

_Alleen op reis in België

In Hoge Duin, Dennenheuvel en Neutralia kun je
voordeling overnachten.
Je verblijft er het hele jaar door voor slechts € 40 per
nacht in een comfortkamer met ontbijt.
Wil je telefonisch reserveren, neem dan contact op
via volgende nummers:
• Hoge Duin: 0032 (0)58 23 40 52
• Dennenheuvel: 0032 (0)86 21 21 36
• Neutralia: 0032 (0)59 70 66 99

_Singlesvakantie
VOOR 55+’ERS IN HET BUITENLAND MET THOMAS COOK
Ben je 55 jaar of ouder en wil je even weg van de grijze dagen in België? Trek dan naar de zon en neem deel aan een op maat
gemaakt activiteitenprogramma. (Hoe reserveren? Zie p. 71.) Een Nederlandstalige reisbegeleider vergezelt je vanaf de luchthaven
tot de terugkomst in Brussel.

_Singles
IN GROEP OP VAKANTIE
Heb je zin om deel te nemen aan een van onze georganiseerde groepsreizen? Dan kun je ervoor kiezen om je kamer te delen en
zo een toeslag te vermijden. We brengen je graag in contact met een geschikte kamergenoot.

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Family

Voor een groot of nieuw samengesteld gezin (2 ouders + minimum 3 kinderen) vergt het plannen van
vakantie vaak extra denk- en rekenwerk. Alleenstaande ouders (1 ouder + 1 of meer kinderen) beschikken
vaak niet over voldoende budget om met vakantie te gaan.
NZ Vakanties komt je tegemoet met mooie kortingen en ruime kamers tot 7 personen.

_Waar kun je terecht?

• Aan zee: in vakantiedomein Hoge Duin (info p. 4, kamers tot 7 personen) en vakantieverblijf Neutralia (info p. 40)
• In de Ardennen: in vakantiedomein Dennenheuvel (info p. 22, kamers tot 5 personen)

Hoe

reserveren
www.hogeduin.be
www.dennenheuvel.be
www.neutralia.be

_Jouw VOORDEEL*
> 10 % KORTING OP JE KAMER + ONTBIJT
> 20 % KORTING OP JE KAMER + ONTBIJT als je lid bent van een
Neutraal Ziekenfonds (1 drankvoucher per persoon per reservering,
te gebruiken in ons restaurant voor normale bieren en frisdranken)
Geef online je kortingscode in:
10 % korting > XLXS10
20 % ledenkorting >

_Geen internet? Bel ons.
We helpen je graag verder.
0032 (0)800 95 180

NZ+ / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

XS & XL

XLXS20

Vergeet niet je ziekenfondsklevertje af te geven aan ons onthaal bij
aankomst.

* Korting niet cumuleerbaar met andere acties, arrangementen en promoties.

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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_Voorwoord
MET NZ VAKANTIES
GOEDKOPER DE WERELD ROND
In dit deel van onze gids vind je een voorstelling van de reispartners van
NZ Vakanties, een korte beschrijving van hun aanbod en de kortingen die
elk van hen aan onze leden biedt.
Dankzij NZ Vakanties geniet je 3 tot 35 % korting, cumuleerbaar en zonder
gebruikslimiet. Van autovakanties tot citytrips, van cruises tot skivakanties,
zomer en winter. Enige voorwaarde om te genieten van onze fantastische
reiskortingen? Lid zijn van een Neutraal Ziekenfonds.
Vanaf 2019 kun je ook voor rondreizen op maat een beroep doen op het
NZ Vakanties team.

_Overzicht
AANBOD NZ REIZEN
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7Plus
Vacances Bleues
Les Villages Clubs du Soleil
Belvilla
CroisiEurope
Center Parks
Thomas Cook
Sunweb
TUI

www.nzvakanties.be

www.facebook.com/nzvakanties

NZ Reizen

ZEKER ZIJN VAN JE KORTING?

Om zeker te zijn van je korting neem je
het best contact op met ons voor je je
vakantie boekt.

NZ Reizen / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

vakantie doet langer leven

Dat kan op het gratis vakantienummer
0800 95 180 of via onze website
www.nzvakanties.be

63

7Plus

unieke rondreizen wereldwijd
7Plus is de nieuwe partner van NZ Vakanties voor unieke rondreizen wereldwijd: Afrika, Azië, Midden-Oosten,
Latijns-Amerika en Europa. Deze Belgische touroperator biedt al 24 jaar culturele reizen aan. Ontdek de kwaliteitsvolle

rondreizen, van klassieke programma’s waarbij je de hoogtepunten van een land ontdekt tot zeer unieke reizen die buiten
de gewone paden gaan.
Je hebt de keuze tussen privéreizen waarbij je per koppel, met familie of met vrienden kunt reizen of een verzekerde afreis waarbij
de groep ter plaatse wordt gevormd. 7Plus organiseert ook groepsreizen en werkt graag je reis op maat uit, op basis van je wensen
en budget.

5%

KORTING VOOR LEDEN

Leden van de Neutrale Ziekenfondsen genieten 5 % KORTING BIJ 7PLUS.
De reservering gebeurt rechtstreeks bij NZ Vakanties, zo kunnen we de 5 % korting meteen verrekenen.

_Meer info op: www.nzvakanties.be

De Wonderen van Opper-Egypte

Egypte is een unieke culturele bestemming die tot de verbeelding blijft spreken. De
Nijlafvaarten zijn helemaal terug. De ideale manier om de oevers van een van de langste
rivieren ter wereld te verkennen en gemakkelijk de sites te kunnen bezoeken, blijft een
cruise. Ons favoriete vijfsterrenschip Amarco werd recent gerenoveerd en combineert
elegantie, stijl en luxe. Onze gidsen zijn egyptologen die je tijdens de bezoeken begeleiden. De geschiedenis van dit fantastische land zal geen geheimen meer voor je hebben.

€ 1.355

Weekend in Sint-Petersburg
Verzekerde afreis op 20.06.2019
5 dagen / 4 overnachtingen in kamer + ontbijt
Rusland is ontegensprekelijk onze topbestemming op het oude continent. We nodigen
je dan ook uit om deze stad met Europese charme te ontdekken. De nadruk ligt op
het te voet verkennen van Sint-Petersburg, een paradijs voor cultuurliefhebbers met
onder meer het Hermitagemuseum en de Petrus en Pauluskathedraal. Het programma
combineert geleide bezoeken in de voormiddag met vrije tijd in de namiddag voor een
persoonlijke kennismaking met de stad.

Groepsreis naar Canada
Nazomer 2019
NZ Vakanties stelt dit jaar een groepsreis naar Canada voor tijdens de nazomer. Dat
is de periode waarin we optimaal kunnen genieten van wat de natuur te bieden heeft.
De uitzonderlijke glinsterende kleuren van de bomen, de azuurblauwe meren, de wilde
rivieren, de watervallen, ontmoetingen met walvissen, ... In Canada komt de fantastische
natuur tot aan de rand van de steden.

€ 1.080

NZ Reizen / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

Verzekerde afreis op 13.01.2019, 20.01.2019, 27.01.2019
8 dagen / 7 overnachtingen in volpension
Nederlandstalige lokale gids

_Meer informatie
0032 (0)800 95 180

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Vacances Bleues
vakantie in Frankrijk

Met Vacances Bleues beleef je een unieke ervaring.

Kies voor je volgende vakantie in Frankrijk de formule die het best bij jou past.

HOTELS

Sereniteit, kwaliteitsvolle service, comfort en verfijnde keuken op een karaktervolle plek. Te midden van populaire toeristische
regio’s zoals Parijs, de Azurenkust, de Baskische kust, ...

CLUBS

Formule 100 % pret voor klein en groot, met animatie, sportuitrusting, kinder- en tienerclubs.

RESIDENTIES

Vrijheid in een appartement, diensten à la carte en uitrusting ter plaatse.

NIEUW IN 2019

Keer terug naar de jaren dertig in driesterrenhotel en spa Le Splendid in Dax. Herbron te midden van de wijngaarden in residentie
Les Coteaux de Jonzac. Open de ramen en kijk uit over de zee in residentie Le Méditerranée in St-Raphaël of over de oceaan in
Le Grand Large in Biarritz.

10%

KORTING VOOR LEDEN

Leden van de Neutrale Ziekenfondsen genieten 10 % KORTING BIJ VACANCES BLEUES.
Vul bij online reservering in het veld ‘ORGA’ CODE MN1 in, dan wordt de 10 % korting automatisch verrekend.

_Meer info op: www.nzvakanties.be

all-in vakantie aan zee of in de bergen

Geniet met Les Villages Clubs du Soleil van een echte all-in vakantie aan zee of in de bergen, met een vast budget
en zonder nare verrassingen.
• COMFORT Met een gezellig interieur op elke verdieping viert de gastvrijheid hoogtij.
• MAALTIJDEN Kies je tafel in het restaurant of op het terras, of neem een picknick mee voor een hele dag in de openlucht.
• MINICLUBS EN KINDERCLUBS Van 3 maanden tot 18 jaar, met aangepaste begeleiding.
• SKI- EN WANDELMATERIAAL INBEGREPEN Zowel in de zomer als in de winter is aan alles gedacht voor je
sportieve uitstapjes. Ski’s, snowboards, schoenen, helmen, wandeltassen, mountainbikes, stokken, dragers voor baby’s
en je skipas.
• ORIGINELE ACTIVITEITEN Fonkelnieuwe activiteiten, ontdekking van de streek en animatie de hele dag door.
• ONTSPANNING EN WELZIJN Op sommige sites geniet je van wellnessruimten en zwembaden in een ontspannen
sfeer.

EEN NIEUWE VILLAGE CLUB IN LES DEUX ALPES

Aan de voet van de gletsjer, op slechts 100 meter van de eerste pistes. Het hoogste skigebied van Frankrijk garandeert het hele
seizoen lang natuurlijke sneeuw. Les Deux Alpes is een waar paradijs voor alle fanaten van nieuwe glijsporten.

10%

NZ Reizen / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

Les Villages Clubs du Soleil

KORTING VOOR LEDEN

Leden van de Neutrale Ziekenfondsen genieten 10 % KORTING BIJ LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL.
Vul bij online reservering in het veld ‘PARTNERCODE’ 844012 in, dan wordt de 10 % korting
automatisch verrekend.

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Belvilla

unieke vakantiehuizen
Op de mooiste plekjes staat altijd een Belvilla.

Kies uit meer dan 22.000 unieke vakantiehuizen in 24 overwegend Europese landen.
Van rustzoeker tot actieveling, van romantisch voor twee tot royaal voor tien, er is altijd een Belvilla die je een droomvakantie
kan bezorgen. Kies voor de zekerheid van een onvergetelijke ervaring.

KORTING VOOR LEDEN

5%

Leden van de Neutrale Ziekenfondsen genieten 5 % KORTING BIJ BELVILLA.
Ook op lastminuteboekingen, dat betekent dubbel voordeel.
Vul bij online reservering in het veld ‘ACTIECODE’ NZ-52015 in, dan wordt de 5 % korting
automatisch verrekend.

_Meer info op: www.nzvakanties.be

riviercruises

CroisiEurope, de leider op het vlak van riviercruises in Europa, verwelkomt ieder jaar ongeveer 200.000
passagiers aan boord van zijn 50 schepen, die stromen in Europa en over de hele wereld bevaren.
KLEINSCHALIGHEID VOOR MEER COMFORT

De capaciteit van de schepen ligt slechts tussen de 22 en de 200 passagiers, wat het leven aan boord eenvoudiger maakt.
Doordat de purser en het voltallige personeel dicht bij de passagiers staan, ontstaat er altijd een gemoedelijke relatie.
Een ander niet te onderschatten voordeel: door de afmetingen van de schepen kan er zo dicht mogelijk bij steden, dorpen
en bezienswaardigheden worden aangemeerd.

EEN PANORAMISCHE ERVARING

De vloot is te vergelijken met een drijvend hotel waar je gewoon je bagage neerzet. Je laat je leiden door de bemanning,
die helemaal tot je dienst staat, want je wordt beschouwd als een bevoorrechte gast.
Bij CroisiEurope vind je het comfort terug in de elegantie, verfijning en harmonie van de levensstijl aan boord, maar ook
in de smaken die op tafel komen en de Franse gastronomie alle eer aandoen.

5%

NZ Reizen / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

CroisiEurope

KORTING VOOR LEDEN

Leden van de Neutrale Ziekenfondsen genieten 5 % KORTING BIJ CROISIEUROPE.
De reservering gebeurt rechtstreeks bij NZ Vakanties. Zo kunnen we de 5 % meteen verrekenen.

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Center Parcs

oneindig veel speel- en zwemplezier
35 % korting op je verblijf

Groene bossen en uitgestrekte meren, talloze activiteiten voor jong en oud en het subtropische zwemparadijs
Aqua Mundo in je achtertuin voor dikke waterpret. Pak je koffers maar al, want in Center Parcs zul je de mooiste
familiemomenten ooit beleven.

Boek nu met het aantrekkelijke aanbod van NZ Vakanties en geniet bij Center Parcs Erperheide (B), De Vossemeren (B),
Les Ardennes (B), De Kempervennen (NL), Het Heijderbos (NL), Port Zélande (NL) of Le Lac d’Ailette (FR) 35 % korting op je
midweek-, weekend- of weekverblijf.

RESERVEREN

Reserveer via www.centerparcs.be/nzvakanties of telefonisch op 070 220 330 (€ 0,30/minuut) met vermelding van
actiecode CP2030.

ACTIEVOORWAARDEN 35 % KORTING

35%

• Geldig op een midweek (ma-vr), weekend (vr-ma) of week (ma-ma, vr-vr).
• Geldig voor een selectie van aankomsten tot 21.01.2020 en voor een selectie van cottages.
• Je verblijf moet minstens 30 dagen voor aankomst geboekt worden.
• Niet geldig in combinatie met andere acties of voordelen van Center Parcs.
• Niet geldig op reeds gemaakte boekingen.

_Meer info op: www.centerparcs.be/nzvakanties

bij Thomas Cook krijg je meer
Cumuleer je korting met de verschillende Thomas Cook-promoties.
Geldig op een vlieg-, auto- en skivakantie of een citytrip.

5%

BIJ RESERVATIE VOOR 31.03.2019		

3%

BIJ RESERVATIE VANAF 01.04.2019

NZ Reizen / Vakantie doet langer leven / nzvakanties.be

Thomas Cook

KORTING VOOR LEDEN

De korting geldt alleen als je je reis online boekt via www.nzvakanties.be. Klik op het logo van Thomas Cook en gebruik de
beschikbare links om je vakantie te boeken. Je korting vraag je aan na je reis. Druk daarvoor het terugbetalingsformulier af op
www.nzvakanties.be.

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Sunweb

#creatingmemories
Vliegvakanties tegen de beste prijs naar tal van zonnige bestemmingen.
Grote keuze aan all-inclusive vakanties en vier- en vijfsterrenhotels.
In functie van je gewenste vakantie biedt Sunweb een ruim aanbod kwalitatieve vakantieadressen: Excellent, Secrets, Xperience
en Selections.

5%

BIJ RESERVATIE VOOR 31.03.2019		

3%

BIJ RESERVATIE VANAF 01.04.2019

KORTING VOOR LEDEN

Leden van de Neutrale Ziekenfondsen genieten 5 % korting op vliegvakanties bijj reservatie voor 31.03.2019. Vanaf 01.04.2019
geniet je 3 % korting. Boek online via www.sunweb.be en vul de actiecode SUNWEBNZVAKANTIES in bij stap 3, dan wordt de
korting automatisch verrekend.

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Voucher
3 % korting*

Klevertje van je
Neutraal Ziekenfonds

Enkel geldig in de
TUI shops

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds - 203
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen - 235
Symbio - 206
* Voorwaarden via www.nzvakanties.be. Je dichtsbijzijnde TUI shop? www.tui.be of 0800 95 180
Info voor de TUI shop: R-NZ MN

TUI

Discover your smile

3%
ACTIEVOORWAARDEN 3 % KORTING

• ●Voucher geldig in alle erkende TUI-shops in België.
• ●Winter 2018-2019, zomer 2019 en winter 2019-2020.

• ●●Geldig op TUI-producten, VIP Selection en Specialist.
• ●●Korting cumuleerbaar met voordelen aangeboden door TUI.

Meer informatie en volledige voorwaarden beschikbaar op www.nzvakanties.be

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Notities

Notities

Kortingen

voor leden van een Neutraal Ziekenfonds
Kortingen geldig in Hoge Duin (p. 4),
Dennenheuvel (p. 22) en Neutralia (p. 40)

15 % KORTING OP JE VERBLIJFSPRIJS IN KAMER + ONTBIJT

15%

• Boek online via www.neutralia.be, www.hogeduin.be of www.dennenheuvel.be en geef in de
eerste stap van de boekingsprocedure je promotiecode in: LEDEN
• De korting wordt definitief toegekend als je je ziekenfondsklevertje afgeeft aan het onthaal
bij aankomst. (Telefonisch reserveren kan.)

5 % KORTING OP ARRANGEMENTEN EN PROMOTIES

5%

• Boek telefonisch, via mail of online via www.neutralia.be, www.hogeduin.be of
www.dennenheuvel.be
• De korting wordt verrekend aan het onthaal en wordt definitief toegekend bij afgifte van je
ziekenfondsklevertje.

GROOT GEZIN (FAMILY XL: 2 OUDERS + MINIMUM 3 KINDEREN)

20 % KORTING op kamer + ontbijt
Boek online via www.hogeduin.be of www.dennenheuvel.be en geef in de eerste stap van de boekingsprocedure je
promotiecode in: XLXS20

EENOUDERGEZIN (FAMILY XS: 1 OUDER + 1 OF MEER KINDEREN)
20 % KORTING op kamer + ontbijt
Boek online via www.neutralia.be, www.hogeduin.be of www.dennenheuvel.be en geef in de eerste stap van de
boekingsprocedure je promotiecode in: XLXS20
NIEUWE OUDERS

Even de sleur doorbreken! Tot 1 jaar na de geboorte van het kindje overnacht mama gratis.
Vraag je bon aan via je Neutraal Ziekenfonds en boek telefonisch of via mail.
Dennenheuvel: info@dennenheuvel.be - 0032 (0)86 21 21 36
Hoge Duin: info@hogeduin.be - 0032 (0)58 23 40 52
Neutralia: info@neutralia.be - 0032 (0)59 70 66 99

_Meer info op: www.nzvakanties.be

Vakanties in binnen- en buitenland voor
kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar.

“

Toffe vakanties voor een goede prijs en goede
organisatie. Sandra, mama van Ferre (12 jaar)
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Meer info op www.krunsj.be
2/08/2018 10:52:21

Straffe kortingen

Wil jij ook genieten van straffe kortingen en voordeeltarieven?
DAT KAN DOOR LID TE WORDEN VAN EEN VAN ONZE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN
VERANDEREN VAN ZIEKENFONDS IS HEEL EENVOUDIG
• Je neemt contact op met een Neutraal Ziekenfonds naar keuze.
• We regelen een afspraak bij jou thuis, wanneer het voor jou het best past.
• Een afgevaardigde geeft vrijblijvend inlichtingen en als je de overstap wilt maken regelt hij de praktische (beperkte)
formaliteiten.
• Het volgende kwartaal ben je lid van een van de Neutrale Ziekenfondsen, zonder onderbreking van de wettelijke rechten die
je hebt opgebouwd bij je vorige ziekenfonds.

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

SYMBIO NEUTRALE MUTUALITEIT
_Administratieve zetel
Tervurenlaan 68-70 - 1040 Etterbeek - 0032 (0)2 733 97 40
www.symbio.be

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS
_Hoofdzetel
Hoogstratenplein 1 - 2800 Mechelen - 0032 (0)15 28 90 90
www.vnz.be

_Meer info op: www.nzvakanties.be
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Krokusvakantie • 04/03-10/03
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Paasvakantie • 08/04-22/04
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Zomervakantie • 01/07-31/08
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Herfstvakantie • 28.10-03.11

• wettelijke feestdagen 2019		
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• schoolvakanties 2019
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Kerstvakantie
23.12-05.01

NZ Vakanties
De vakantiedienst
van de Neutrale Ziekenfondsen
www.nzvakanties.be

Openingsuren
HELPDESK VAKANTIES
Maandag - vrijdag: van 9 tot 16 uur
Reserveren via 		

> info@nzvakanties.be

Gratis vakantienummer > 0032 (0)800 95 180

NZ VAKANTIES

Charleroisesteenweg, 145 - 1060 Brussel
info@nzvakanties.be - www.nzvakanties.be
BTW BE 0408 171 149

