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(2017-2016)

pasen

Schroefje hier, boutje daar, even
aandraaien en onze robot is klaar. Laat
jij jouw creatie dansen of springen?
Bovendien gaan we experimenteren
met een echte 3D-printer. Kies zelf jouw
ontwerp en printen maar! Stretch ten
slotte je duimen en haal de overwinning
binnen tijdens een heuse FIFAcompetitie: 1-0!

paasvainkantie
Oostduinkerke

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin

WANNEER?

Zo. 10.04 –
vr. 15.04

vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer
PRIJS

€ 180*
€ 305

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

7-9

TEAM TECHNO

PAASKRIEBELS

Uitblinkers: 3D-printen, workshop
robots bouwen & programmeren, gameconsoles op groot scherm

7-9

(2015-2013)

Beleef een spetterende namiddag in
het allerleukste speeldorp van de kust!
Samen springen, klimmen en klauteren
we erop los. Na al dat spelen in het zand,
nemen we een verfrissende duik in het
fantastische zwemparadijs Plopsaqua.
Met Krunsj naar het strand, da’s altijd
plezant!
Uitblinkers: Plopsaqua, speeldorp Gipsy
Village, een heleboel spelmateriaal

(2015-2013)

WINDKRACHT 10

10-12

(2012-2010)

Deze week schieten we onszelf
naar de overwinning tijdens een
spannend Nerf-gevecht en trotseren
we de grootste golven tijdens het
windsurfen! Neem daarna zelf de
touwtjes in handen tijdens een
spectaculaire kite-sessie op het
strand. Klaar? Vliegeren maar!

ACTIE MAXI
Deze week schiet jouw adrenalinepeil
razendsnel de hoogte in! Zoek dekking
terwijl de laserstralen en Nerf-pijlen je
om de oren vliegen. Nadien trekken we
onze meest opvallende outfits aan voor
een potje blacklightbowling en -minigolf.
Kan jij bovendien jouw evenwicht
bewaren op een uitdagend
hoogteparcours? Spannend!
Uitblinkers: hoogteparcours, Nerfgevecht, lasershooten, glow-in-thedark-bowling, blacklightminigolf

Uitblinkers: windsurfen, kiten,
Nerf-gevecht, beach games

10-12

(2012-2010)

STIJLVOLLE
(ZEE)STERREN
1, 2, 3, fotomodel! Deze week word je
als een echte ster behandeld! Je zal in
de watten worden gelegd tijdens een
fabuleuze make-up-workshop en kan
helemaal tot rust komen in onze Krunsjwellness. Bovendien ontdekken we de
prachtige onderwaterwereld als echte
zeemeermin of -man!
Uitblinkers: zeemeerminzwemmen,
workshop (make-up, nagelverzorging &
hairstyling), wellness met gezichtsmaskers
3
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TO
WALK
AGAIN

HEB JIJ
ALTIJD AL
EENS WILLEN
…

Heb je een fysieke beperking,
ben jij tussen 5 en 30 jaar én ga jij graag op kamp?
Dan heeft To Walk Again hét ultieme zomeraanbod voor jou! To Walk
Again organiseert op diverse plaatsen in Vlaanderen aangepaste kampen
g.
(met overnachting) voor kinderen en jongeren met een fysieke beperkin
van
ing
begeleid
gratis
de
op
rekenen
24/24u
Elke deelnemer kan op kamp
alle
een kinesitherapeut en/of verpleegkundige. Ook zorgen zij ervoor dat
st.
aangepa
zijn
activiteiten en accommodaties 100%

racen over de Vlaamse
stranden in een zeilwagen
of kite?

…

duiken naar de bodem van
een zwembad?

…

werken met
therapeutische
zorghonden?

…

klimmen in een
hoogteparcours mét jouw
rolstoel?

…

knuffelen met alpaca’s,
koeien, konijnen of geiten?

…

PERIODE

WANNEER?

KAMP

LEEFTIJD

WAAR?

Paasvakantie

Zo. 03.04 vr. 08.04

Omnisport on Wheels

10-21j

Tongerlo

Zomervakantie

Zo. 03.07 vr. 08.07

Adventure on Wheels 16+

16-30j

Lombardsijde

Zo. 10.07 vr. 15.07

Animals on Wheels
Dance on Wheels 18+

6-12j
18-30j

Beringen
Malle

Zo. 17.07 vr. 22.07

Wheels on Horses

10-18j

Beringen

Zo. 31.07 vr. 05.08

Wheels on rails
Dance on Wheels

10-18j
10-21j

Beringen
Tongerlo

Zo. 07.08 vr. 12.08

Beachfun 5-9

5-9j

Lombardsijde

Zo. 14.08 vr. 19.08

Beachfun on Wheels 10-16

10-16

Lombardsijde

Zo. 21.08 vr. 26.08

Wheels on Fire

10-18j

Beringen

Di. 01.11 za. 05.11

Crea-Cooking on Wheels

6-12j

Beringen

de longen uit je lijf
schreeuwen op een
achtbaan?

Herfstvakantie

n en bekijk ons kampenaanbod van 2022!

Surf dan zeker even naar www.towalkagain.be/sport-en-bewege

**De tussenkomst tot € 250 geldt voor kinderen en jongeren met een erkenning van een blijvende ongeschiktheid van ten minste 66%.
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Afgelopen zomer ging onze oudste
dochter (toen 7) voor de eerste keer
mee met Krunsj. Ze was dolenthousiast
over de animatoren en had op 1 2 3
vrienden gemaakt. Er waren een
heleboel leuke activiteiten die we thuis
niet doen. Ook complimenten voor de
koks van dienst, het eten was heel
lekker! Deze zomer gaat ook de kleine
zus mee, ze zitten allebei al te popelen!

Mijn drie dochters gaan meermaals per
jaar met Krunsj op vakantie en tellen
steeds enorm enthousiast af naar hun
volgende Krunsj-vakantie. Er wordt
ook telkens rekening gehouden met
specifieke zaken zoals intoleranties
en allergieën. Wanneer er iets niet
duidelijk is, neemt Krunsj even op
voorhand telefonisch contact met
je op, zodat de animatoren goed
voorbereid op vakantie kunnen
vertrekken.

Annelies, mama van Rosalie en Leonie
(5 en 9 jaar)

Ellen, mama van Ines, Sofie en Lies
(6, 9 en 11 jaar)

(2017-2016)

De Fiertel
Ronse

Hoge Duin
Oostduinkerke

STOERE
ZEEBONKEN
Ahoy! Deze week gaan we lachen en gieren
in Plopsaland en kruipen we achter het
stuur van onze eigen go-cart. Als echte
zeeliefhebbers ontdekken we nadien wat
er allemaal leeft in onze Noordzee. De
landrotten onder ons kunnen zich dan weer
volledig uitleven tijdens een bezoek aan de
kinderboerderij. Wij bestellen alvast de zon!

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
Vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

Za. 09.07 za. 16.07

Uitblinkers: Plopsaland, vissen op de pier,
go-carten, kinderboerderij

PRIJS

€ 219*
€ 344

BOERDERIJ OP STELTEN
WAAR?

Ben jij een echte dierenvriend én dol op
avonturen? Deze week voeren we de boerderij
dieren en maken we een heuse wandeling
met onze favoriete ezel. Vervolgens toveren
we kriebels in onze buik wanneer we de lage
touwenpiste trotseren. Eens terug op de grond,
zetten we de boerderij helemaal op stelten!
Uitblinkers: kinderboerderij, ezelwandeling,
lage touwenpiste, muurklimmen, mini-deathride,
koekjes bakken

Ronse
Jeugdherberg
De Fiertel
vervoer

Eigen vervoer

WANNEER?

Zo. 17.07 vr. 22.07

PRIJS

€ 245*
€ 370

Meer info per vakantie op www.krunsj.be

7

(2017-2016)

Cadzandië
Cadzand
NET
OVER
DE
GRENS

WAAR?

Cadzand
Groeps
accommodatie
Cadzandië

WANNEER?

Zo. 31.07 vr. 05.08

vervoer

Eigen vervoer
PRIJS

Dennenheuvel
Bomal

ZEEHONDEN EN
ZANDKATTEN
Het is plezant in Cadzand! We wanen ons even
kapitein van het schip wanneer we de Wester
schelde afspeuren op zoek naar zeehonden.
Eens opnieuw aan wal, knuffelen we naar
hartelust met onze favoriete boerderijdieren en
kunnen we al onze energie kwijt op de spring
kastelen. Klaar voor een dijk van een vakantie?
Uitblinkers: boottocht met zeehonden
spotten, speelboerderij Pierewiet, go-carten,
minigolf, kampvuur

€ 245*
€ 370

JOEBADOEPIE
Met onze knots in de hand gaan we deze
week op jacht naar het materiaal om ons
eigen kamp te bouwen. Daar peuzelen we ons
zelfgemaakt potje op rond het knetterende
kampvuur. Via een uitdagend parcours
vol touwen en lianen bereiken we ten
slotte de kleurstoffen voor de allermooiste
muurschilderingen. Van je joebadoebadoe!

WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer

Za. 20.08 za. 27.08

Uitblinkers: laag touwenparcours,
kampen bouwen, muurschilderen, koken,
waterfietsen, kampvuur

8

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

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

PRIJS

€ 219*
€ 344
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Elke heeft zich op haar vorige Krunsj-vakantie
ongelooflijk goed geamuseerd. Ze vond de
monitoren geweldig! Ze zei dat ze ‘s ochtends
werd wakker gemaakt door de monitoren die
verkleed waren, elke dag in iets anders. Dat is zo
super tof! “Wil jij mij vanaf nu thuis ook zo wakker
maken, mama?”

De thema’s van de vakanties
sluiten telkens goed aan bij de
leefwereld van Emma. Als ouder
is het geruststellend om te weten
dat er op elke vakantie steeds
voldoende begeleiding meegaat.

Tinne, mama van Elke (9 jaar)

Anne-leen, mama van Emma (9 jaar)

7-9

Hoge Duin
Oostduinkerke

(2015-2013)

TECHNIEK
FANTASTIEK

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin

Warm je duimen maar alvast op! Zo kan jij
de ‘Mario Kart’-race winnen én ervoor zorgen
dat jouw drone niet op het dak belandt.
Je overtollige energie kan je kwijt tijdens
een spelletje bumperbal of wanneer je er
vanop je waterski’s of in je opblaasband
alles aan doet om uit het water te blijven.
Deze vakantie is dé ideale mix!
Uitblinkers: workshop dronevliegen,
waterskiën of tuben, gamen op groot
scherm, bumperbal, springkasteel

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer
WANNEER?

Za. 02.07 za. 09.07
PRIJS

€ 234*
€ 359

10

vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

PRIJS

Za. 02.07 za. 09.07

€ 359

WATERVEROVERAARS
Ahoi kapitein! Neem het roer in eigen handen op
onze tocht met een échte zeilboot. Heb je nog
wat energie over? Dan kan je ook zelf over het
water roetsjen op waterski’s of in een opblaas
band. Afsluiten doen we in het subtropisch
zwemparadijs van Sunparks. Duik jij mee deze
spetterende week in?
Uitblinkers: zeilen, waterskiën of tuben, sub
tropisch zwemparadijs Aquafun, springkasteel

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

€ 234*

7-9
De Fiertel
Ronse

Hoge Duin
Oostduinkerke

(2015-2013)

De Roerdomp
Westelbeers

(WATER)PRETPARK
WAAR?

Roetsjen over een achtbaan of al gillend van
een waterglijbaan? Jij beslist! Je kan kiezen
uit drie pretparken, drie waterpretparken
of een leuke mix. Stel jouw ideale vakantie
samen en begin alvast te dromen van de
snelste kriebels-in-de-buik-attracties of
-wildwaterbanen. Armen in de lucht en hier
gaan we!
Uitblinkers: 3 (water)pretparken naar keuze:
Walibi (+ € 10) of Aqualibi
Bellewaerde (+ € 10) of Bellewaerde Aqua
Plopsaland (+ € 10) of Plopsaqua

Ronse
Jeugdherberg
De Fiertel

WANNEER?

Za. 09.07 za. 16.07

PRIJS

€ 254*
€ 379

Tjik tjak, vollenbak! We verkennen deze week nieuwe
hoogtes op de klimmuur en zoeven vliegensvlug naar
beneden met de deathride. Test je evenwicht op het
touwenparcours of tijdens een spectaculaire wipeout en bengel nadien meters boven de grond ... Om
dan opeens FLOEP helemaal naar beneden te vallen.

vervoer

Eigen vervoer

Zo. 17.07 vr. 22.07

vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

VOLLENBAK ACTIE

WAAR?

WANNEER?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin

PRIJS

Uitblinkers: big swing (vrije val met touwen),
muurklimmen & deathride, wipe-out games
(hindernissenspel), lage touwenpiste, ezelwandeling

€ 260*
€ 385

EXPEDITIE BEEKSE
BERGEN

Leeftijd

7-12 jaar
(2015 - 2010)

Benieuwd hoe leeuwen brullen en olifanten
trompetteren? Samen met de rangers
ontdekken we alle dieren die in de Beekse
Bergen wonen. Daarna leven we ons volledig
uit op de trampolines en de zwemvijver van het
Speelland. Slapen doen we niet op de typische
manier, maar in een tipi-dorp. Expeditie Beekse
Bergen is klaar voor vertrek!
Uitblinkers: 3 dagen Beekse Bergen (2 dagen
dierenpark en 1 dag Speelland), safari per boot
en per bus, huifkartocht, slapen in tipi’s

WAAR?

NET
OVER
DE
GRENS

Westelbeers
Tipi-dorp
De Roerdomp
vervoer

Eigen vervoer

WANNEER?

Zo. 17.07 za. 23.07

PRIJS

€ 245*
€ 370

Meer info per vakantie op www.krunsj.be
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’t Hoefijzer
Buggenhout

De Hoge Rielen
Kasterlee

(2015-2013)

Cadzandië
Cadzand

GAAN MET DIE
BOBBEJAAN
WAAR?

Kasterlee
De Hoge Rielen

Na een dag vol dolle attracties in Bobbejaan
land toveren we onze behendigheid tevoor
schijn op een uitdagend touwenparcours. In
de Kempense bossen leren we vervolgens
overleven in de natuur, waarna we langs het
hindernissenparcous naar de overwinning racen
op onze go-carts. Knallen maar!

vervoer

Eigen vervoer
WANNEER?

Zo. 24.07 za. 30.07
PRIJS

Uitblinkers: Bobbejaanland, hindernissenparcours, highlandgames, Lilse Bergen (laag
touwenparcours, klimmuur, trampoline, skelters,
speleobox en bosspel), survivalworkshop

€ 230*
€ 355

Leeftijd

7-12 jaar
(2015 - 2010)

WAAR?

Buggenhout
Manege
‘t Hoefijzer
vervoer

Eigen
vervoer

WANNEER?

Zo. 24.07 za. 30.07 of
Zo. 31.07 za. 06.08

PRIJS

€ 315*
€ 440

PAARDRIJDEN
Hijs je in het zadel, want daar gaan we dan!
Of je nu je eerste voorzichtige stapjes zet of
meteen vol in draf gaat, deze vakantie is er
voor paardenliefhebbers van elk niveau. ‘s
Avonds nemen we na een liefdevolle borstel
beurt een grote plons in ons verwarmd privé
zwembad, bommetje! Geniet met volle teugels!
Uitblinkers: 20u paardenactiviteiten (paard
rijden, voltige, paarden verzorgen, helpen op
de manege …), privézwembad

NET
OVER
DE
GRENS

WAAR?

Cadzand
Groepsaccommodatie
Cadzandië
vervoer

Eigen
vervoer

WANNEER?

Zo. 31.07 vr. 05.08

PRIJS

€ 260*
€ 385

12

ZOMERSE ZEEKRIEBELS
Wist je dat er in Zeeland een heleboel zeehonden wonen?
We trekken erop uit met de boot zodat we ze zeker te zien
krijgen. Wanneer we zijn uitgewaaid, springen we op ons
longboard richting speelboerderij Pierewiet, waar we de
pluizigste dieren ontmoeten. We sluiten de vakantie af
rond het knisperende kampvuur waar we terugblikken op
een onvergetelijke week.
Uitblinkers: boottocht met zeehonden spotten, speel
boerderij Pierewiet, longboarden, go-carten, fietstocht
met picknick, kampvuur
EXTRA: Breng je eigen fiets mee of huur er één ter plaatse
voor 40 euro.

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

7-9

(2015-2013)

Dennenheuvel
Bomal

DE STRIJD OM
DE ARDENNEN
Klaar voor de strijd van je leven? We stomen
onszelf helemaal klaar in Adventure Valley: over
win je hoogtevrees in het klimbos en breek het
snelheidsrecord op de tubing slide. Nadien starten
we vastberaden de veldslag. We bekogelen de
vijand met pijlen, verfkogels en zelfs hightech
waterpistolen. Ten aanval!

WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer
WANNEER?

Za. 06.08 za. 13.08
PRIJS

UITBLINKERS: Adventure Valley (met o.a.
3D-labyrint, tubing slide, klimbos, via ferrata,
klimmuur, nettenpark, speleologie …), paintball,
hightechwaterpistolen, archery tag, fakkeltocht

WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

Za. 13.08 za. 20.08

PRIJS

Gratis bus of
eigen vervoer

€ 234*
€ 359

ARDENSE SPEURNEUZEN
Tijdens deze speur-tastische week zijn wij de
experts te velde. We zetten onze helm op, dalen af
in een grot en speuren naar de uitgang. Eens terug
boven zoeken we de weg uit een reuzedoolhof en
tuben we langs een berg naar beneden op zoek
naar aanwijzingen die ons kunnen helpen bij de
dropping. Speurneuzen verzamelen!
Uitblinkers: speleologie, dropping, escape spel,
avonturendag (met o.a. reuzedoolhof, tuben, BMX,
minigrasgolf en outdoor bowling), geocachen,
bumperbal

€ 234*
€ 359

OP EN TOP
ARDENNEN
Haal de avonturier in jezelf naar boven en test je
evenwicht op het knotsgekke touwenparcours.
Even later zoeken we onze weg uit het reuzachtig
houten doolhof. Ben je na de ontsnapping klaar
voor wat snelheid? Neem dan plaats in je stoere
go-cart of rubberen band en zoef de berg af!

WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer
WANNEER?

Gratis bus of
eigen vervoer

Za. 13.08 za. 20.08

UITBLINKERS: evenwichts- en touwenpiste,
avonturendag (met o.a. reuzedoolhof, tuben, BMX,
minigrasgolf en outdoor bowling), lasershooten,
bumperbal, bumball, boogschieten, zwaardvechten

Meer info per vakantie op www.krunsj.be

PRIJS

€ 234*
€ 359
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7-9

Dennenheuvel
Bomal

(2015-2013)

TI TA TIMMERTALENT
WAAR?

WANNEER?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer

Za. 20.08 za. 27.08

Gratis bus of
eigen vervoer

PRIJS

€ 234*
€ 359

Handige Harry’s en Harriettes gezocht, want
tussen de toppen van de Ardense bomen
richten we onze eigen boomhut in. Jij bent
de architect van jouw droomboomhut! Breng
al jouw zotste knutselideetjes mee of neem
een kijkje in het ideeënboek van onze ervaren
boomhutbouwer Ward en timmer er maar op los!
Uitblinkers: hele week workshops met ervaren
boomhutbouwer (boomhut inrichten, timmeren
aan eigen ontwerpen …), LEGO-workshops

BUITENAARDS PLEZIER
WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer
WANNEER?

Gratis bus of
eigen vervoer

Za. 20.08 za. 27.08
PRIJS

€ 234*
€ 359
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3, 2, 1, klaar voor lancering! Zin om het leven
van een astronaut te ontdekken? In het Euro
Space Center ervaren we hoe het voelt om op
de maan te wandelen en te zweven bij lage
zwaartekracht. Onze blik blijft de hele week
naar de ruimte gericht: we bouwen raketten
en turen dagelijks door onze eigen telescoop.
Houston, dit wordt een topweek!
Uitblinkers: 1 dag Euro Space Center, raket
bouwen, nachtje onder de sterren slapen,
sterrenkijken

Meer info per vakantie op www.krunsj.be
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Bij de terugkeer van zijn vorige vakantie, was
Rembrandt zijn eerste zin: “Mama, mama, ik
wil volgend jaar terugkomen!” De komende
maanden werd er dan ook over niets anders
meer gesproken dan over Krunsj. Ze waren
door het dolle heen bij het ontvangen van
de zomerbrochure. Ze kijken er nu al naar uit
om de begeleiders terug te zien en opnieuw
onvergetelijke avonturen te beleven.
Sandy, mama van Rembrandt (10 jaar)

Er komen elk jaar leuke en originele thema’s en
activiteiten aan bod: er zit altijd wel iets tussen
dat hen aanspreekt. De begeleiding is bovendien
telkens goed aangepast aan de noden van mijn
kinderen. Ze zijn steeds vriendelijk, bereid om te
helpen waar nodig en heel lief als het eens wat
moeilijker gaat. Top!
Cindy, mama van Bo en Bram (10 en 11 jaar)

10-12

Hoge Duin
Oostduinkerke

(2012-2010)

BUBBELS EN BELLEN
Ballen, bellen en bubbels: deze week staat
helemaal in het teken van alles wat je kan
opblazen! We toveren met ons geheime
recept de allergrootste bellen en kruipen
zelf in een levensgrote bumperbal. Nadien
voel je vast wat nattigheid terwijl je op een
band of waterski’s over het water scheert.

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer
WANNEER?

Za. 02.07 za. 09.07
PRIJS

€ 234*

Uitblinkers: waterskiën of tuben, bumperbal,
Sunparks (opblaasbaar waterpark), gigantische
bellen blazen, schuimparty, springkasteel

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
vervoer
WANNEER?

Gratis bus of
eigen vervoer

Za. 02.07 za. 09.07
PRIJS

€ 234*
€ 359

16

€ 359

WATERPRET EN
LUCHTPLEZIER
Ontdek tijdens deze vakantie of jij de skills
hebt om een drone in de lucht te houden, met
een zeilboot te varen én overeind te blijven op
een hindernissenparcours boven het water. Als
hoogtepunt trek je jouw waterski’s aan of probeer
je te blijven zitten in je opblaasband tijdens de vele
bochten en versnellingen. Hou jij het droog?
Uitblinkers: waterskiën of tuben, dronevliegen,
zeilen, hindernissenparcours boven het water

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

10-12
Hoge Duin
Oostduinkerke

De Fiertel
Ronse

De Roerdomp
Westelbeers
WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer
WANNEER?

Za. 09.07 za. 16.07
PRIJS

€ 254*
€ 379

(2012-2010)

(WATER)PRETPARK
Een hele week (water)pretparken? Laat maar
komen! Jij stelt zelf je eigen programma samen.
Kies je voor kriebels in de buik bij de Wakala? Of
zijn wildwaterstromen meer iets voor jou? Kan je
niet kiezen? Ga dan voor een combinatie van je
favoriete pretpark en het aquapark van je dromen!
Uitblinkers:
3 (water)pretparken naar keuze:
Walibi (+ € 10) of Aqualibi
Bellewaerde (+ € 10) of Bellewaerde Aqua
Plopsaland (+ € 10) of Plopsaqua

DURVEN EN DOEN
WAAR?

Tsjaka! Oefen alvast jouw luidste kreet, want
je gaat hem nodig hebben. Maak een adem
benemende klim, klik je vast, veeg je zweet
nog eens af en … springen maar! Na die eerste
adrenalinekick dagen we onszelf uit op de via
ferrata en proberen ons evenwicht te bewaren
op het hoogteparcours. De klimgordels liggen
alvast op jou te wachten.

Ronse
Jeugdherberg
De Fiertel
vervoer

Eigen vervoer
WANNEER?

Zo. 17.07vr. 22.07

Uitblinkers: vrije val, hoogteparcours,
muurklimmen & deathride, via ferrata, knuffel
paal, wipe-out-games (hindernissenspel)

WAAR?

Westelbeers
Tipi-dorp
De Roerdomp
vervoer
Leeftijd

Eigen vervoer

7-12 jaar
(2015 - 2010)
PRIJS

€ 245*
WANNEER?

Zo. 17.07 za. 23.07

€ 370

EXPEDITIE BEEKSE BERGEN

PRIJS

€ 260*
€ 385

NET
OVER
DE
GRENS

Benieuwd hoe leeuwen brullen en olifanten
trompetteren? Samen met de rangers ontdekken
we alle dieren die in de Beekse Bergen wonen.
Daarna leven we ons volledig uit op de trampolines
en de zwemvijver van het Speelland. Slapen doen
we niet op de typische manier, maar in een tipidorp. Expeditie Beekse Bergen is klaar voor vertrek!
Uitblinkers: 3 dagen Beekse Bergen (2 dagen
dierenpark en 1 dag Speelland), safari per boot
en per bus, huifkartocht, slapen in tipi’s

Meer info per vakantie op www.krunsj.be

17

10-12

’t Hoefijzer
Buggenhout

De Hoge Rielen
Kasterlee

(2012-2010)

Cadzandië
Cadzand

KNALLEN IN DE KEMPEN
WAAR?

Sta je te popelen om ’t plezantste land te
bezoeken? Dan is dit je kans! Nadat we ons hebben
uitgeleefd in Bobbejaanland, bouwen we een vlot
en laten het te water. Na onze avonturen op
(en wie weet in) het water proberen we ons
recht te houden op een pittig hindernissen
parcours en tijdens een uitdagende teambuilding.
Dit wordt een fantastische week!

Kasterlee
De Hoge Rielen
vervoer

Eigen
vervoer
WANNEER?

Zo. 24.07 za. 30.07

Uitblinkers: Bobbejaanland, hoogteparcours,
hindernissenparcours, highlandgames, vlotten
tocht, teambuilding in het bos, bouwworkshop

PAARDRIJDEN
Leeftijd

Hijs je in het zadel, want daar gaan we dan!
Of je nu je eerste voorzichtige stapjes zet of
meteen vol in draf gaat, deze vakantie is er voor
paardenliefhebbers van elk niveau. ‘s Avonds
nemen we na een liefdevolle borstelbeurt een
grote plons in ons verwarmd privézwembad,
bommetje! Geniet met volle teugels!
Uitblinkers: 20u paardenactiviteiten (paard
rijden, voltige, paarden verzorgen, helpen op de
manege …), privézwembad

WAAR?

Cadzand
Groeps
accommodatie
Cadzandië
vervoer

Eigen vervoer
WANNEER?

Zo. 31.07 vr. 05.08
PRIJS

€ 260*
€ 385

7-12 jaar
(2015 - 2010)

PRIJS

€ 230*
€ 355

WAAR?

Buggenhout
Manege
‘t Hoefijzer
vervoer

Eigen
vervoer

WANNEER?

Zo. 24.07 za. 30.07 of
Zo. 31.07 za. 06.08

PRIJS

€ 315*
€ 440

NET
OVER
DE
GRENS

PLEZANT CADZAND
Deze vakantie speuren we naar de Zeeuwse zeehonden
en gaan helemaal los in het trampolinepark. Nadien
spelen we een potje ninja tag, waarbij we alle sensoren
aantikken die verstopt zitten op het hindernissen
parcours. Afsluiten doen we hoog aan de klimmuur en
diep in de grotten. Het wordt sowieso plezant in Cadzand!
Uitblinkers: boottocht met zeehonden spotten, ninja
tag (interactief hindernissenparcours), speleologie,
boulderen, trampolinepark, mikadobox (klim- en
klauterbox)
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

10-12
(2012-2010)

Dennenheuvel
Bomal

KAMP KRUNSJ
WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel

Welkom in Kamp Krunsj! We verleggen deze
week onze grenzen op de klimmuur en in het
nettenpark in Adventure Valley. Met enkel kaart
en kompas zoek je nadien zelf de weg naar het
slagveld, waar de strijd meteen losbarst. Je duikt
vliegensvlug weg terwijl de pijlen en verfkogels je
om de oren vliegen. Geef acht!
Uitblinkers: Adventure Valley (met o.a.
3D-Labyrint, tubing slide, klimbos, via ferrata,
klimmuur, nettenpark, speleologie …), paintball,
archery tag, dropping, hightechwaterpistolen

vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

Za. 06.08 za. 13.08

PRIJS

€ 234*
€ 359

AVONTUURLIJK
ARDENNEN
WAAR?

Klaar voor een weekje puur avontuur? We
balanceren tussen de hoogste boomtoppen en
rapellen onszelf in een handomdraai opnieuw
naar de begane grond. Nadien kruipen we in
een gigantische bal voor een uniek spelletje
bumperbal. We sluiten deze vakantie af met
een uitdagende avonturendag.
Uitblinkers: avonturenparcours (met o.a.
hoogteparcours en helirappel), avonturendag
(met o.a. reuzedoolhof, tuben, BMX, minigras
golf en outdoor bowling), lasershooten,
boogschieten, bumperbal

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer
WANNEER?

Za. 13.08 za. 20.08

Meer info per vakantie op www.krunsj.be

PRIJS

€ 234*
€ 359
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10-12

Dennenheuvel
Bomal

(2011-2009)

DE BOOMHUTBENDE
WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

Za. 13.08 za. 20.08

PRIJS

€ 234*
€ 359

WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer
WANNEER?

Gratis bus of
eigen vervoer

Za. 20.08 za. 27.08
PRIJS

€ 234*
€ 359

Timmeren, zagen en vijzen? Check!
Deze week zijn we dé architect van onze
boomhut. Wordt het er eentje met een toren,
met een klimmuur of tunnel? Of alledrie?
Met een plan, klimgordel en veiligheidshelm
gaan we aan de slag. We doen alles helemaal
zelf! Op het einde van de week ben jij een
echte bouwmeester.
Uitblinkers: hele week workshops met
ervaren boomhutbouwer (boomhut bouwen,
timmeren aan eigen ontwerpen …)

MISSIE MOONWALK
Deze week gaan we de lucht in! Slinger
van boom tot boom naar het hoogste punt
van het hoogteparcours. Mag het toch nog
wat hoger voor jou? We ontdekken het
mysterieuze heelal tijdens een missie in
het Euro Space Center. Trek je moonboots
al maar aan en zet je astronautenhelm op.
Klaar voor lancering?
Uitblinkers: 1 dag Euro Space Center,
hoogteparcours, vrije sprong, deathride,
speleobox

ACTIE RELAXIE
Klaar voor een perfecte mix tussen avontuur
en relaxen? We ontdekken ongekende
hoogtes op een imposant hoogteparcours
met maar liefst 74 uitdagende hindernissen
en 8 deathrides. Hoog tijd om nadien
even te bekomen: gezichtsmaskertje aan,
komkommerschijfjes op de ogen en gewoon
ge-nie-ten. (Ont)spannend!
Uitblinkers: hoogteparcours, wellness,
kajak, sauna
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Meer info per vakantie op www.krunsj.be

WAAR?

Bomal
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

Za. 20.08 za. 27.08

PRIJS

€ 234*
€ 359

INSCHRIJVEN KAN VANAF

05.01.2022

KRUNSJ-VAKANTIES

HOE INSCHRIJVEN?
Je kan inschrijven via www.krunsj.be of 053 42 11 00.
Je krijgt van ons een bevestiging (na het verwerken van de
inschrijving) en een factuur toegestuurd. Dit kan zowel schriftelijk
als elektronisch.
Bij inschrijving wordt gekeken naar het geboortejaar.
Krunsj is gesloten van 24.12.2021 tot en met 02.01.2022.
Alles is in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Krunsj vzw.
Deze kan je vinden op: www.krunsj.be/voorwaarden.

KORTING

Begeleiding

Onze vakanties worden verzorgd door enthousiaste begeleiders die
een cursus animator en/of hoofdanimator gevolgd hebben. Zij brengen
steeds een gevarieerd programma, met oog voor elk(e) kind/jongere,
om iedereen een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Vakantie-info
Ongeveer drie weken voor de vakantie krijg je de laatste informatie
over jouw gekozen vakantie toegestuurd.

Vervoer
Voor een aantal van onze vakanties bieden we gratis busvervoer
aan. Je vindt de juiste vervoersmogelijkheden bij de vakantie van je
keuze. De opstapplaatsen voor de bus bevinden zich in Erpe-Mere
en Mechelen. De exacte locatie van deze opstapplaatsen bezorgen
we je ongeveer drie weken voor aanvang van jouw gekozen vakantie.
Busvervoer voor onze binnenlandse vakanties wordt opgestart vanaf
minimaal 15 personen.

Vroegboekkorting voor zomervakanties

Eénmalige korting per deelnemer bij inschrijving tot en met 15 maart 2022:
- € 10 binnenland en Nederland
- € 20 buitenland
Als lid van de Vlaamse
krijg je tot € 125 korting!

Neutrale Ziekenfondsen

Gezinskorting
Voor je 2de kind*: € 10 korting
Vanaf je 3de kind*: € 15 korting
* Op de binnen- en buitenlandse vakanties wordt een gezinskorting toegepast indien je
meer dan één kind, of één kind voor meerdere vakanties, inschrijft voor een vakantie in
dezelfde vakantieperiode: winter (herfst-, krokus- en paasvakantie) of zomer.

FISCALE AFTREKBAARHEID…
OOK VOOR KRUNSJ-VAKANTIES
Het fiscaal attest wordt automatisch toegestuurd
indien je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie
kan je terugvinden op www.krunsj.be/vragen.

ANNULERING
Bekijk onze annuleringsvoorwaarden op
www.krunsj.be/voorwaarden.
Annuleren kan enkel schriftelijk via info@krunsj.be.

ww w.k run sj.b e

INCLUSIEVE VAKANTIES
Vakanties voor iedereen
Krunsj heeft de nodige ervaring met inclusieve vakanties voor
kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood, een beperking
of een vraag naar zorg. Extra begeleiding en ervaren animatoren
zorgen ervoor dat deze inclusieve vakanties op een toffe en
speelse manier verlopen, zodat alle kinderen samen spelen op
vakantie. Krunsj engageert zich om op elke vraag van een kind
of jongere met een specifieke nood een aangepast antwoord
te geven. Soms zullen kinderen/jongeren met een specifieke
nood kunnen meegaan op vakantie, soms zullen we moeten
doorverwijzen. Je krijgt altijd een antwoord op maat!

Inschrijven?
Neem zeker contact op met ons, zodat we samen kunnen bekijken
wat voor jou de mogelijkheden zijn.
Uiterste inschrijvingsdata voor een vakantie voor deelnemers
met een vraag naar ondersteuning of extra zorg:
paasvakantie: 1 maart 2022
zomervakantie: 1 mei 2022

COLOFON
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