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ontdek de
kindervakanties
achteraan

Kriebelt het om kinderen een onvergetelijke
vakantie te bezorgen? Dan is onze cursus
animator helemaal jouw ding! Ontdek deze
week alle kneepjes van het vak: op welke
manier je een spel in elkaar steekt, een
speluitleg geeft en een groep de week van
hun leven bezorgt. Verwacht geen saaie,
lange theorielessen, maar actieve en speelse
sessies waarin je zelf aan de slag gaat. Door
onze persoonlijke begeleiding gaan we op
zoek naar jouw talent zodat jij kan schitteren
als animator op vakantie. De vrienden voor
het leven krijg je er helemaal gratis bij. Zet je
feesthoed op en spring het jeugdwerk in!

5-12

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
Leeftijd

Vanaf 15 jaar
(geboren vóór
03.04.2007)

WANNEER?

Cursus:
Zo. 03.04 – vr. 08.04
Aansluitend voorbereidings
weekend: 08.04 – 10.04

Praktisch: Als je graag stage loopt bij

Krunsj, verwachten we je eveneens op het
voorbereidingsweekend aansluitend op
de cursus.
* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage.
** Sommige gemeenten betalen een deel van de prijs terug. Vraag dit zeker eens na bij jouw gemeente.
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Vervoer

Eigen vervoer

PRIJS

€ 140*
€ 240
Tussenkomst
gemeente**

ntie
paasvakt:a p.25
in Gen

INSCHRIJVEN KAN VANAF
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22
juli
za

zo

za

1 machtig
2 3 Malta
4 5> p.25
6 7
1

13-14j

2

zo

za

zo

za

za

zo

bonjour
> p.26
9 10(water)pretpark
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 Boulogne!
26 27 28> p.27
29 30

8

p.2730
roadtrip
3 paardrijden
4 5 6 NL7> p.25
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 Vlaanderen
19 20 21> p.26
22 23 24 25 26 27Italië
28 >29

za

zo

za

1 machtig
2 3 Malta
4 5
6
> p.29

7

8

zo

za

zo

za

zo

za

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Italië
28 >29
p.3030

paardrijden
4 5 6 NL7 > p.29
8 9

wandeltrekking
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 Noorwegen
27 28 29> p.30
30

2

3

za

zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 wandeltrekking
23 24 25 26 Noorwegen
27 28 29
30
> p.31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
15-16j

17-18j

za

zo

za

zo

za

zo

za

augustus
za

zo

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

31 Italia
1 activa
2 3> p.27
4 5

6

7

8

9

ongelooflijk
10
11 12 Oostenrijk
13 14 15> p.28
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

31

6 Ardense
7 8 adrenaline
9 10 11> p.28
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

zo

31 Cadzand
1 2 >3 p.28
4
13-14j

1

2

3

4

5

za

za

zo

zo

31
3 > p.30
4 5
Italia1per 2favore

6

7

8

9 onvoorstelbaar
10 11 12 Oostenrijk
13 14 15> p.30
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6

7

8

9

za

zo

6

7

4

5

zo

za

zo

3

za

zo

za

2

zo

za

zo

1
...31
> p.30

za

zo

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

15-16j
zo

...
31> p.31
1 2

3

4

5

za

8

9

zo

za

zo

za

zo

maltastisch
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 >22p.31
23 24 25 26 27 28 29

17-18j

On td ek de
ki nd er va ka nt ie s
op p. 4

Meer info op www.krunsj.be

24

13-14
jaar

binnen- en
buitenland

(2009-2008)

vree wijs Gent

pasen

Ontdek het ‘vree wijze’ Gent. Kruip in de huid van
Europese topspionnen en leg alle puzzelstukken samen
vóór de chemische bom ontploft. Wees snel, want je hebt
maar 60 minuten de tijd. Met een drankje in de hand, gooi
je nadien een strike of sla je een hole-in-one in O’Learys.
Op het einde van de dag kan je lekker onderuit zakken
met een grote zak popcorn en een fantastische film. Een
citytrip in eigen land waar je geen nee tegen kan zeggen!

WAAR?

Gent
Hostel
De Draecke
Vervoer

Eigen vervoer
PRIJS

€ 180*
€ 305

Uitblinkers: escape room, Kinepolis,

WANNEER?

Zo. 10.04 –
vr. 15.04

O’Learys (bowlen en minigolf)

machtig Malta

WAAR?

Leeftijd

13-16
(2009 - 2006)

Malta (Gzira)
NSTS Campus
Residence &
Hostel

Haal je zonnebril al maar boven, want deze week genieten we
op het zonovergoten Malta. We varen langs de spectaculaire
rotsformaties van de Blue Grotto en ontdekken met onze
snorkel de levendige onderwaterwereld in de Blue Lagoon. In
de hoofdstad Valletta kuieren we nadien in de straatjes van de
oude binnenstad. Wat een gezelligheid!

Vervoer

Vliegtuig

WANNEER?

Vr. 01.07 do. 07.07

PRIJS

Uitblinkers: boottocht Blue Grotto, snorkelen in Blue Lagoon,

€ 595*

Valletta, daguitstap Gozo

€ 720

BAGAGE: 1 stuk handbagage van 15 kg (max. 50 x 40 x 20 cm) +
1 rugzak of handtas inbegrepen

paardrijden NL
PRIJS

Trek je rijlaarzen maar al aan, want deze vakantie ga jij in
galop de zomer tegemoet! Na de eerste kennismaking op het
domein trekken we te paard naar de Koudekerkse bossen en
stranden voor een aantal adembenemende ritten op de rug
van onze favoriete viervoeter. Sta jij ook al te trappelen?
Uitblinkers: 20u paardenactiviteiten (paardrijden,

strandritten, bosritten, springles, paarden versieren,
paarden verzorgen, spelletjes met paarden)
extra: Breng je eigen fiets mee of huur er één ter plaatse

WANNEER?

Zo. 03.07 za. 09.07

€ 400*
€ 525

WAAR?
Leeftijd

13-16
(2009 - 2006)

Koudekerke
Manege
De Zwaanhoek
Vervoer

Eigen vervoer

voor 40 euro
25

* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

NET
OVER
DE
GRENS

13-14
jaar

binnen- en
buitenland

(2009-2008)

water pretpark
WAAR?

Handjes in de lucht en gillen maar! Of je dat nu
liefst hoog en droog in een dubbele looping doet,
of toch liever in een gigantische band op één
van de spectaculaire waterglijbanen: dat bepaal
je deze week volledig zelf! In elk geval staan er
drie adembenemende (water)pretparken op jouw
zomerplanning!
Uitblinkers: 3 (water)pretparken naar keuze:

Walibi (+ € 10) of Aqualibi
Bellewaerde (+ € 10) of Bellewaerde Aqua
Plopsaland (+ € 10) of Plopsaqua

PRIJS

€ 254*
€ 379

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
Vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

Za. 09.07 za. 16.07

roadtrip Vlaanderen
Cultuur, ontspanning, actie én lekker
eten? In Vlaanderen kan het allemaal!
Op deze onvergetelijke roadtrip doen we
de coolste activiteiten, waarbij we op
maar liefst vier verschillende toplocaties
overnachten. Spring jij mee de trein op
voor deze gevarieerde vakantie?

WAAR?

Jeugd
herbergen
in Brussel,
Brugge, Gent
en Antwerpen
Vervoer

Eigen vervoer
PRIJS

€ 260*
€ 385

WANNEER?

Gent
Uitblink
ers
:

Zo. 17.07 vr. 22.07

Brus

sel

Antwer

Brugge

stree
ta
work rt-wande
shop
li
graff ng &
iti

pen

kajak in de binnenstad &
Blaarmeersen
(strandzone & muurklimmen)

‘city escape’-spel

Meer info per vakantie op www.krunsj.be

MAS & fi

etstoch

t
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13-14
jaar

binnen- en
buitenland

(2009-2008)

bonjour Boulogne!

WAAR?

Frankrijk
Boulognesur-Mer
Auberge de
Jeunesse HI
Vervoer

Bus

WANNEER?

Zo. 24.07 vr. 29.07

PRIJS

€ 350*
€ 475

NET
OVER
DE
GRENS

Bonjour! Deze week kom je in Nausicaa oog
in oog te staan met haaien en lichtgevende
kwallen en trek je nadien ook zelf het water
in met je SUP-plank. Om deze vakantie met
een adrenalinestoot af te sluiten, stappen
we in onze zeilwagen en zoeven we aan hoge
snelheden over het strand. Allez, on-y-va!
Uitblinkers: Nausicaa (grootste aquarium van

Europa), strandzeilen, SUP, hoogteparcours

Italia activa
WAAR?

Ken jij de pretparken van ons land op je
duimpje en hou je van zon? Ideaal, want wij
hebben het perfecte Italiaans alternatief
voor jou! In Gardaland stappen we van de
ene spectaculaire achtbaan in de andere
waarna we verkoeling zoeken in het Caneva
Aquapark. Afsluiten doen we met een échte
Italiaanse gelato. Veni, we zijn weg!
Uitblinkers: Gardaland (avondticket),

Italië (Peschiera
del Garda)
Meet Garda Lake
Hostel
Vervoer

Bus

WANNEER?

Wo. 27.07 vr. 05.08

Caneva Aquapark, boottocht + Sirmione
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* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

PRIJS

€ 595*
€ 720

13-14
jaar

binnen- en
buitenland

(2009-2008)

zeelucht, zeewater en Zeeland

NET
OVER
DE
GRENS

WAAR?

Cadzand
Groeps
accommodatie
Cadzandië
Vervoer

Eigen vervoer

WANNEER?

Zo. 31.07 vr. 05.08

We trekken naar Cadzand voor een unieke week vol adrenaline.
We bengelen metershoog in de lucht tijdens een vliegensvlugge
sessie skyriden. Met een lasergeweer in de ene hand en het
stuur van je eigen kart in de andere hand schakel je nadien aan
topsnelheden al je vijanden uit. Ten slotte racen we met ons
longboard naar het strand om de week af te sluiten met een
spectaculaire sessie powerkiten.
PRIJS

€ 260*
€ 385

Uitblinkers: skyriden, laserkarten, powerkiten,

longboarden, trampolinepark
extra: Breng je eigen fiets mee of huur er één ter

plaatse voor 40 euro

Ardense adrenaline

WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel

Kies je teamgenoten zorgvuldig uit! Samen verleggen jullie
je grenzen in Adventure Valley terwijl jullie metershoog in
de lucht bengelen. Lukt het jouw team om na een nachtje
onder de Ardense sterrenhemel de juiste weg te vinden?
Met een paintballgeweer en pijl & boog trekken jullie ten
strijde. Aanvallen!

Vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

Uitblinkers: Adventure Valley (met o.a. 3D-Labyrint,

tubing slide, klimbos, via ferrata, klimmuur, nettenpark,
speleologie …), paintball, archery tag, dropping,
kamperen, hightechwaterpistolen

Vervoer

Bus

Di. 09.08 wo. 17.08

PRIJS

Za. 06.08 za. 13.08

€ 359

€ 234*

ongelooflijk Oostenrijk

WAAR?

Oostenrijk
(Flattach)
Action Hotel
Mölltal

WANNEER?

WANNEER?

PRIJS

€ 505*
€ 630

Deze vakantie klimmen we met een adembenemend
uitzicht achter ons langs prachtige rotswanden naar
boven. Afdalen doen we op een typisch Oostenrijkse
manier: via een spectaculaire rodelbaan natuurlijk!
Nadien trekken we onze wetsuit aan om in onze raft
de kolkende wildwaterrivier te trotseren. Jodelahiti!
Uitblinkers: raften, rodelen, via ferrata,

boogschieten, mountainbiken, zeepvoetbal,
zwembad

Meer info per vakantie op www.krunsj.be
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15-16
jaar

buitenland

(2007-2006)

WAAR?

machtig Malta

Malta (Gzira)
NSTS Campus
Residence &
Hostel

Haal je zonnebril al maar boven, want deze week
genieten we op het zonovergoten Malta. We varen langs
de spectaculaire rotsformaties van de Blue Grotto en
ontdekken met onze snorkel de levendige onderwater
wereld in de Blue Lagoon. In de hoofdstad Valletta kuieren
we nadien in de straatjes van de oude binnenstad.
Wat een gezelligheid!

Vervoer

Vliegtuig
Leeftijd

13 - 16
(2009-2006)

PRIJS

€ 595*
€ 720

Uitblinkers: boottocht Blue Grotto, snorkelen in

Blue Lagoon, Valletta, daguitstap Gozo

WANNEER?

BAGAGE: 1 stuk handbagage van 15 kg

(max. 50 x 40 x 20 cm) + 1 rugzak of handtas inbegrepen

vr. 01.07 do. 07.07

paardrijden NL

NET
OVER
DE
GRENS

WAAR?

Trek je rijlaarzen maar al aan, want deze vakantie ga jij
in galop de zomer tegemoet! Na de eerste kennismaking
op het domein trekken we te paard naar de Koudekerkse
bossen en stranden voor een aantal adembenemende
ritten op de rug van onze favoriete viervoeter. Sta jij ook
al te trappelen?

Koudekerke
Manege
De Zwaanhoek

Uitblinkers: 20u paardenactiviteiten (paardrijden,

strandritten, bosritten, springles, paarden versieren,
paarden verzorgen, spelletjes met paarden)
Extra: Breng je eigen fiets mee of huur er één ter plaatse

voor 40 euro.
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* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

Leeftijd

13 - 16
(2009-2006)

vervoer

Eigen vervoer

WANNEER?

Zo. 03.07 za. 09.07

PRIJS

€ 400*
€ 525

13-14
15-16
jaar

buitenland

(2006-2005)
(2007-2006)

!

wandeltrekking Noorwegen

WAAR?

Noorwegen
(verschillende
locaties)
Vervoer

Bus

Leeftijd

16 - 18
(2006-2004)
WANNEER?

Za. 23.07 ma. 01.08

PRIJS

€ 790*
€ 915

Trekrugzak aan, bergschoenen vast en helemaal
klaar voor een unieke ervaring in de prachtige
Noorse natuur. We wandelen langs de mooiste
valleien, het ruige landschap langs de fjorden en
over adembenemende gletsjers. Nadat we ons
tentje hebben opgezet, koken we zelf ons eigen
potje boven het kampvuur. Onvergetelijk!
Uitblinkers: 4 dagwandelingen langs fjorden,

gletsjers en valleien

Italia per favore

WAAR?

Italië
(Peschiera del
Garda & Bologna)
Meet Garda Lake
Hostel & Combo
Hostel

Tijdens deze week ga je helemaal uit je
dak op de zotste en snelste attracties van
Gardaland om even later het Gardameer te
bewonderen vanuit onze boot. Halverwege
de week trekken we richting het bruisende
Bologna waar we de pure Italiaanse cultuur
opsnuiven. Salute!

Vervoer

Bus

WANNEER?

Wo. 27.07 vr. 05.08

Uitblinkers: Gardaland (avondticket), 3

€ 595*

dagen citytrip Bologna, boottocht + Sirmione

WAAR?

Oostenrijk
(Flattach)
Action Hotel
Mölltal
Vervoer

Bus

WANNEER?

Di. 09.08 wo. 17.08

PRIJS

€ 505*
€ 630

PRIJS

€ 720

onvoorstelbaar
Oostenrijk
Deze vakantie genieten we van de bergen tijdens
een tweedaagse hike mét overnachting in een
berghut. Nadien laten we ons meeslepen met de
kolkende bergrivieren waarna we onze klimgordels
aantrekken om via de bergwand de hoogste toppen
van de omgeving te bereiken. Afdalen doen we
uiteraard in stijl: rodelen maar!
Uitblinkers: tweedaagse wandeltocht met over

nachting in berghut, canyoning, rodelen, via ferrata,
zwembad

Meer info per vakantie op www.krunsj.be
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17-18
jaar

buitenland

(2005-2004)

WAAR?

Malta (Gzira)
NSTS Campus
Residence &
Hostel

WANNEER?

Do. 18.08 wo. 24.08

maltastisch

Vervoer

Vliegtuig
PRIJS

€ 595*
€ 720

In het authentieke Valletta maak je deze week de
perfecte Instagramfoto terwijl je aan dat zomerkleurtje
werkt onder de zuiderse zon. Ruil nadien je smartphone
in voor een snorkel en ontdek de betoverende
onderwaterwereld in het helderblauwe water van de Blue
Lagoon. Vanop onze boot aanschouwen we ten slotte
een uniek lichtschouwspel in de Blue Grotto. Maltastisch!
Uitblinkers: boottocht Blue Grotto, snorkelen in Blue

Lagoon, Valletta (daguitstap + feestje), daguitstap Gozo
BAGAGE: 1 stuk handbagage van 15 kg (max. 50 x 40 x 20

cm) + 1 rugzak of handtas inbegrepen

wandeltrekking Noorwegen

Trekrugzak aan, bergschoenen vast en helemaal klaar
voor een unieke ervaring in de prachtige Noorse
natuur. We wandelen langs de mooiste valleien,
het ruige landschap langs de fjorden en over
adembenemende gletsjers. Nadat we ons tentje
hebben opgezet, koken we zelf ons eigen potje boven
het kampvuur. Onvergetelijk!

!

Uitblinkers: 4 dagwandelingen langs fjorden,

gletsjers en valleien

WANNEER?

Za. 23.07 ma. 01.08

PRIJS

€ 790*
€ 915

WAAR?

Noorwegen
(verschillende
locaties)
Vervoer

Leeftijd

16-18
(2006 - 2004)
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* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

Bus

Droom jij van een warme zomer
in binnen- of buitenland?
De reisdienst van jouw ziekenfonds!

Zomerpromotie: 4 + 1 nacht gratis

Zomerpromotie: 3 + 1 nacht gratis

In Vakantiedomein Hoge Duin

In Vakantiedomein Dennenheuvel
Bomal-sur-Ourthe

Oostduinkerke
•

Ruime familiekamers tot 8 personen

•

Op 7 km van Durbuy

•

De duinen in onze achtertuin

•

Te midden van een natuurreservaat

•

Bar & restaurant

•

Bar & restaurant

•

Grote speeltuin en sporttereinen

•

Vele activiteiten in de buurt en op ons domein

30 % exclusieve ledenkorting bovenop deze
promotie met promotiecode: PROMO4+1

30 % exclusieve ledenkorting bovenop deze
promotie met promotiecode: PROMO3+1

Te reserveren vóór 13 mei 2022.

Te reserveren vóór 13 mei 2022.

Meer info en onze voorwaarden?

Meer info en onze voorwaarden?

hogeduin.be | T. 058 23 40 52

dennenheuvel.be | T. 086 21 21 36

Gun jezelf een unieke vakantie in Zuid-Europa!
Onze partner Eliza was here biedt:
Kleinschalige vakantieadresjes weg van de massa
Vliegvakanties incl. vlucht, verblijf + huurauto
Een onvervalste ervaring
All risk huurautoverzekering inbegrepen

4%

korting

Meer info?

op je onlinereservering via elizawashere.be
met je kortingscode: ELIZANZ

info@nzvakanties.be | www.nzvakanties.be
gratis vakantienummer: 0800 95 180 (ma-vrij: 9u-16u)

UW PARTNER VOOR ZEKERHEID
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