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Sportdienst van de Gezinsbond

ACTIEVE

Actieve vakanties voor:
- gezinnen
- eenoudergezinnen
- volwassenen
- 50-plussers
- grootouders met kleinkinderen
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contactcenter@vayamundo.eu
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GEZINNEN

EENOUDER- 
GEZINNEN

GROOTOUDERS 
KLEINKINDEREN

VOLWASSENEN

Een actieve vakantie om nooit te vergeten!
Fijn dat je onze nieuwe vakantiebrochure in handen hebt. Nestel je gezellig in de sofa en neem de tijd 
om door ons gevarieerd vakantieaanbod te bladeren. Ook deze editie staat immers weer synoniem 

voor ontdekken, beleven en actief bezig zijn. 

Ontdek onze actieve vakantieformules voor gezinnen tijdens de zomervakantie. Maak kennis  
met ons exclusief aanbod voor eenoudergezinnen. Geniet met je kleinkinderen aan zee of  

in de Limburgse bossen. 

Fiets en wandel mee op onze fijne bestemmingen in binnen- en buitenland, buiten het drukke 
vakantieseizoen. 

Voldoende inspiratie dus om een actieve vakantie te plannen. 

Op zoek naar een jeugdkamp voor 
je kinderen of kleinkinderen? 

AFYA, de jeugddienst van de Gezinsbond, organiseert tijdens de 
schoolvakanties heel wat jeugdkampen in verschillende thema’s, o.a. sport & 
spel, avontuur, dieren en sport & taal. Vraag vandaag nog de AFYA-brochure 
aan via afya@gezinsbond.be, of ontdek het uitgebreide jeugdkampenaanbod 

op www.afya.be.
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Mis onze KORTINGEN niet!

Ledenkorting  
binnenlandse vakanties
40 euro korting/persoon!

Vergeet dus zeker niet je lidnummer te vermelden. 
Als lid doe je sowieso al 40 euro per persoon profijt! 

Actieve vakanties - Niveau activiteiten
Op verschillende vakanties worden er (dagelijks) wandel- en 
fietstochten of andere actieve outdoor-activiteiten gepland. 
Bij deze actieve vakanties vind je steeds een indicatie van 
het niveau van de activiteiten, rekening houdend met de 
intensiteit, de afstand en desgevallend het type parcours 
(verharde of onverharde paden en aantal hoogtemeters):

Vroegboekkorting
Vlugge inschrijvers krijgen een korting van 
25 euro/persoon, onmiddellijk verrekend op de 
factuur! (boeken vóór 1/2/2020 voor een actieve 
vakantie tijdens de paasvakantie en mei/juni, 
vóór 1/4/2020 voor de vakanties in juli t.e.m. 
september en vóór 1/9/2020 voor de herfstvakantie). 
De vroegboekkorting is niet geldig op de 
weekendformules.

Kortingen  
buitenlandse vakanties
Enkel leden van de Gezinsbond of Gezinssport 
Vlaanderen kunnen deelnemen aan onze 
buitenlandse vakanties. Ben je nog geen lid? Geen 
probleem! Op het inschrijvingsformulier (online 
of papier) kan je aankruisen welk lidmaatschap je 
wenst aan te gaan en wat je hiervoor moet doen.

Gezinskorting: 30 euro/persoon korting vanaf 
het tweede (en volgende) kind(eren) van hetzelfde 
gezin bij inschrijving voor dezelfde vakantie. 

 - Voor leden van de Gezinsbond: deze korting 
wordt rechtstreeks in je online portemonnee 
gestort.  

 - Voor leden Gezinssport Vlaanderen: deze 
korting ontvang je onder de vorm van een 
cadeaubon, te gebruiken bij boeking van een 
volgende sportieve vakantie.

makkelijk

matig

stevig

zwaar

Heb je een lidkaart van Gezinssport Vlaanderen of van de Gezinsbond op zak? 
Fijn! Dan geniet je van volgende mooie kortingen en voordelen.

Interessante weetjes
Vaccinaties
Voor onze vakanties in het binnenland 
en buitenland adviseren we je om je 
basisvaccinaties te updaten. Voor een aantal 
landen, zoals Oostenrijk, Italië en Slovenië, raadt 
het Instituut Tropische Geneeskunde aan om je 
te laten vaccineren tegen teken-encefalitis.  
Raadpleeg www.wanda.be voor meer info.
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Ann Short nam met haar twee tieners deel aan een vakantie van Gezinssport Vlaanderen

“De ideale mix van actie, natuur en cultuur vonden we 
in een vakantie van Gezinssport Vlaanderen”

“Sporten is ons ding, net als wandelen door de prachtige natuur en hier en daar een beetje cultuur opsnuiven. Die ideale mix vonden we 
op de vakantie van Gezinssport Vlaanderen op het eiland Elba.  Ik ben een alleenstaande mama en voor mij was het gewoon genieten. Ik 
hoefde alleen maar de reis te betalen, al de rest kwam vanzelf. De begeleiding door de gidsen was perfect. En iedereen, jong en oud, voelde 
zich meteen goed in de groep.

Ook mijn tieners vonden het geweldig. Helemaal niet saai, en ze hebben veel bijgeleerd. Over de natuur, de omgeving, de culturele 
trekpleisters… Sommige wandelingen waren een beetje langer en makkelijker, andere korter maar met meer uitdaging. De laatste 
wandeling was de moeilijkste, met veel klimmen en klauteren over rotsen. Voor mijn zoon Kyllian toch wel het hoogtepunt van de reis.

In onze vrije tijd konden we zelf mooie plekjes opzoeken, zoals een gezellig pleintje of het strand. Sommigen speelden gezelschapsspelletjes, 
gingen winkelen of deden een terrasje. 

De voorlaatste dag was mijn dochter Amber toevallig jarig. Ze werd zestien. Ook dat was de begeleiders niet ontgaan. Bij de start van de 
wandeling zongen we ‘Tanti Auguri A Te!’ of ‘Happy birthday to you!’ in het Italiaans. En ‘s avonds werd voor haar een verjaardagstaart 
aangesneden. Een ‘Sweet 16’ dus om nooit meer te vergeten. Maar de hele reis door was het eten om je duimen en vingers bij af te likken. 
Kortom, we wilden genieten en dat hebben we met volle teugen gedaan.” 

Ann Short

JE FAVORIETE VAKANTIE

• Via www.gezinssportvlaanderen.be

• Wens je liever een papieren inschrijvingsformulier?   
Bel of mail ons 
T 02 507 88 22 of  
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

Volg jij ons al
op Instagram 
& Facebook?

Neem snel een kijkje op
@gezinssportvlaanderen



Ontdek ook ons  
gezinsvriendelijk 
wintersportaanbod!
www.gezinssportvlaanderen.be

Gezinsvakantie-Familiatours vzw 
Troonstraat 125 | 1050 Brussel

T 02 507 89 89

gezinsvakantie@gezinsbond.be

www.gezinsvakantie.be

ONTDEK, GENIET, BELEEF, …
Stuk voor stuk boeiend, ontspannend, gezinsvriendelijk  
en kwaliteitsvol. Kortom, vakantie met een extra!

Je vindt de 
vakantie die 
bij je past!

GEZINSVAKANTIE 
2020  
GROEPSREIZEN  
& INDIVIDUELE  
VAKANTIES
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Nieuw in ons aanbod!

Met mama en papa leren paardrijden/zeilen

• Samen leren zeilen in Nieuwpoort
• Samen leren paardrijden in Genk
• Een echte sportkampsfeer beleven

Wandelen langs de ongerepte kust van 
Zuid-Portugal

• Ooievaars spotten op de ruige kliffen
• Ontdekken en beleven van hoofdstad Lissabon
• Verkennen van de wondere wereld van Sintra

Actieve vakantie aan de Sloveense kust 

• Verkenning van het prachtige natuurpark Strunjan
• Venetiaanse havenplaatsjes 
• Indrukwekkend landschap aan de Adriatische kust

Actieve midweek in het Heuvelland

• Spelen, wandelen en sporten in het groen
• Actief ontdekken van het hoogste punt van Vlaanderen
• Op pad met natuurgids

Gezinssport Vlaanderen is steeds op zoek naar nieuwe verrassende 
bestemmingen en activiteiten. Ontdek hier onze nieuwe vakanties in 2020!

VOOR GEZINNEN

VOOR GEZINNEN

VOOR GEZINNEN

VOOR EENOUDERGEZINNEN
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OVERZICHT

Weekendformules i.s.m. Vayamundo
Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden*    Code Pag.

8-10 mei
ACTIEF WEEKEND AAN ZEE

Vakantieclub Vayamundo - Oostende

0-2 jaar gratis

2719 10
3-5 jaar € 36

6-11 jaar € 56

va. 12 jaar € 164

4-6 september
ACTIEF WEEKEND IN ‘T BOS

Vayamundo - Houffalize

0-2 jaar gratis

1736 113-11 jaar € 49

va. 12 jaar € 164

Actieve vakanties voor gezinnen
Periode Programma - Verblijf Leeftijd Prijs Prijs leden*    Code Pag.

22-29 februari
ACTIEF ONTDEKKEN VAN OUD-GRIEKENLAND

Athene & Peloponnesos - Griekenland

12-15 jaar — € 1.370
9009 12

va. 16 jaar — € 1.450

11-18 april
WANDELEN LANGS DE ONGEREPTE KUST  

VAN ZUID-PORTUGAL
Alentejo - Zuid-Portugal

12-15 jaar — € 1.335
9716 13

va. 16 jaar — € 1.445

4-14 juli
ACTIEVE VAKANTIE AAN DE SLOVEENSE KUST

Hotel Laguna*** 
Strunjan-Slovenië

9-11 jaar — € 1.090

9628 1412-15 jaar — € 1.260

va. 16 jaar — € 1.360

25 juli- 
4 augustus

ACTIEF ONTDEKKEN VAN ZUID-SLOVENIË
Hotel Balnea****  

Dolensjke Toplice - Slovenië

9-11 jaar — € 1.065
9331 15

va. 12 jaar — € 1.215

27-31 juli
3-7 aug

SAMEN OP SPORTKAMP
Samen leren paardrijden / Sport Vlaanderen - Genk

Samen leren zeilen / Wittebrug - Nieuwpoort

7-11 jaar € 420 € 380 4031
4132

16
va. 12 jaar € 480 € 440

18-29 juli
BERGWANDELVAKANTIE

Hotel Mooswirt*** 
Mooslandl - Oostenrijk

7-11 jaar — € 735

5530 1712-15 jaar — € 780

va. 16 jaar — € 885

1-9 augustus
ACTIEVE VAKANTIE IN OOSTENRIJK

Hotel Mooswirt*** 
Mooslandl - Oostenrijk

7-11 jaar — € 585

5532 1812-15 jaar — € 630

va. 16 jaar — € 700

10-14 augustus
OP ACTIEVE ONTDEKKING IN BERLIJN EN 

POTSDAM
H+ Hotel Berlin Mitte**** • Berlijn - Duitsland

12-15 jaar — € 995
9533 19

va. 16 jaar — € 1.095

31 oktober- 
6 november

ACTIEF ONTDEKKEN VAN AMALFI EN NAPELS
Lifestyle hotel Rex*** • Napels - Italië

12-15 jaar — € 1.280
7445 20

va. 16 jaar — € 1.380

actieve  
vakanties



sportief zomervakanties 2020 9

* Leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen genieten een korting van 40 euro op de binnenlandse vakanties.  
Buitenlandse reizen worden exclusief voor leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen georganiseerd.

Actieve vakanties voor volwassenen
Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs Prijs leden*   Code Pag.

20-26 april

WANDELEN LANGS DE VOLLEDIGE 
GRANDE TRAVERSATA ELBANA

Hotel Villa Ombrosa*** 
Elba - Italië

va. 30 jaar — € 1.320 7817 24

30 mei-6 juni

WANDELEN IN DE VOETSPOREN 
VAN DE ETRUSKEN

Loreana Park Hotel*** 
Lago di Bolsena - Italië

va. 30 jaar — € 1.315 7623 25

13-20 september

ACTIEF ONTDEKKEN VAN HET 
NOORDEN VAN GRIEKENLAND

Thessaloniki & Olympos - 
Griekenland

va. 30 jaar — € 1.455 9138 26

Actieve vakantie exclusief voor 50-plussers - EXTRA PERIODE!
Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs  Prijs leden* Code Pag.

14-19 juni
30 augustus- 
4 september

FIETS- EN WANDELVAKANTIE
Vakantiecentrum Reigersnest - 

Koksijde
va. 50 jaar € 448 € 408

2125

2136
27

Actieve vakanties exclusief voor eenoudergezinnen
Periode Programma - Verblijf Leeftijd Prijs  Prijs leden*   Code Pag.

13-17 juli
ACTIEVE MIDWEEK AAN ZEE
Vakantiecentrum Reigersnest - 

Koksijde

- 3 jaar € 90 € 50

2129 21
3-6 jaar € 265 € 225

7-13 jaar € 320 € 280

va. 14 jaar € 400 € 360

26-31 juli
NATUURVAKANTIE 

IN HET HEUVELLAND
Jeugdverblijf De Lork - Kemmel

3-6 jaar € 265 € 225

3931 227-17 jaar € 335 € 295

va. 18 jaar € 400 € 360

8-16 augustus

ACTIEVE WANDEL- EN 
AVONTUURVAKANTIE

Hotel Huttersberg*** 
Windischgarsten - Oostenrijk

7-11 jaar — € 605

5233 2312-16 jaar — € 630

va. 17 jaar — € 699

Actieve grootouder-kleinkindvakanties
Periode Hotel Leeftijd Prijs Prijs leden*  Code Pag.

1-5 juli Bosberg 
Houthalen

-3 jaar € 75 € 35

1827 30
3-5 jaar € 270 € 230

6-11 jaar € 320 € 280

va. 12 jaar € 390 € 350

6-10 juli
24-28 augustus

Vakantieclub Vayamundo  
Oostende

-3 jaar € 75 € 35
2728

2735
29

3-5 jaar € 290 € 250

6-11 jaar € 320 € 280

va. 12 jaar € 450 € 410

17-21 augustus Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde 

-3 jaar € 75 € 35

2134 29
3-5 jaar € 285 € 245

6-11 jaar € 330 € 290

va. 12 jaar € 415 € 375
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PRIJS INCLUSIEF

• Verblijf in halfpension
• Alle activiteiten en gebruik van materiaal

PRIJS EXCLUSIEF

• Optionele annulatieverzekering  
(5% van de totale reissom)

• Toeslag single kamer: € 20
• Vervoer naar het vakantiecentrum dien je zelf te voorzien

Weekendformules i.s.m. Vayamundo

Een actief weekendje weg met de kinderen aan zee of in de Ardennen

Programma aan zee
Vrijdag – aankomst & verkenning
We installeren ons op de kamer, eten lekker in het restaurant en 
halen een frisse neus aan het strand.

Zaterdag – keuze uit:
• Workshop (i.s.m. het Vogelopvangcentrum) 

Tijdens een begeleide workshop kom je alles te weten over hoe 
je een gewonde of zieke vogel kan helpen.  

• Grimme & tattoo
Laat je schminken door de Vayamundo-grimmeurs of zet een 
(tijdelijke) tattoo!

• Kindertheater
In de namiddag kan je kijken naar en genieten van het 
kinderspeeltheater ‘Kip van Troje’ met een voorstelling over 
zwerfvuil, bio-producten en groene stroom.

Zondag – keuze uit:
• Uitgepijlde duinenwandeling

Ontdek de duinen en het natuurgebied Walrave i.s.m. de 
Keignaerttrippers

• Duinenclochard
De duinenclochard laat je de schatten in de duinen, op het 
strand en in de zee ontdekken.

Doorlopend – keuze uit:
• het Familie Fit beweegdorp van Gezinssport Vlaanderen
• springkastelen en binnenspeeltuin 
• schattenjacht in het hotel

Verblijf
• Vakantieclub Vayamundo Oostende ligt op de zeedijk en 

vlakbij het strand van Oostende. Gemakkelijk bereikbaar 
met de trein (naar Oostende) en de kusttram (halte Rave-
lingen). 

• Alle kamers zijn voorzien van badkamer met douche, 
wastafel en toilet. Gratis WIFI. 

• Ontspanningsmogelijkheden: overdekt zwembad, 
sporthal, grote binnenspeeltuin, tafeltennistafels, reuze-
gezelschapsspelen, indoor petanque en volksspelen.

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

8-10 mei
ACTIEF WEEKEND AAN ZEE

Vakantieclub Vayamundo - Oostende

0-2 jaar GRATIS

2719
3-5 jaar € 36

6-11 jaar € 56

va. 12 jaar € 164

Vayamundo nodigt jou en je familie uit voor een actief weekend aan 
zee (voorjaar) of in de Ardennen (najaar). Tijdens deze weekends 
voorziet Vayamundo een uitgebreid programma van sportieve en 
culturele activiteiten. Gezinssport Vlaanderen is er van de partij met 
een heus Familie Fit beweegdorp! Beleef een onvergetelijk weekend met 
beweging, spel en actie. 

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN
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PRIJS INCLUSIEF

• Verblijf in halfpension
• Alle activiteiten en gebruik van materiaal

PRIJS EXCLUSIEF

• Optionele annulatieverzekering  
(5% van de totale reissom)

• Toeslag single kamer: € 20
• Vervoer naar het vakantiecentrum dien je zelf te voorzien

Een actief weekendje weg met de kinderen aan zee of in de Ardennen
Programma in de Ardennen
Vrijdag – aankomst & verkenning
We installeren ons op de kamer, eten lekker in het restaurant en 
gaan op verkenning in de bossen bij het hotel.

Zaterdag – keuze uit:
• Wandeling met ezeltjes

’s Morgens kan je de ezels van het hotel voederen en samen 
een wandeling maken.

• Outdoor & avontuur
Onder begeleiding van outdoorgidsen van het hotel kan je 
deelnemen aan een via ferrata en deathride.

• Knutsel- en kookworkshops voor kinderen
O.l.v. de animatoren van Vayamundo club 

• Avondanimatie met DJ

Zondag – keuze uit:
• Begeleide wandeling met gids
• Outdoor & avontuur

Onder begeleiding van outdoorgidsen van het hotel kan je 
deelnemen aan een tyrolienne (kabelbaan).

Doorlopend – keuze uit:
• het Familie Fit beweegdorp van Gezinssport Vlaanderen
• zwembad en speeltuinen
• uitgestippelde wandelingen 
• fitness

Verblijf
• Vayamundo Ol Fosse d’Outh ligt in een prachtig groene om-

geving in Houffalize, langs de rivier de Ourthe. 
• We beschikken over comfortabele kamers, met eigen bad-

kamer met douche, wastafel en toilet, telefoon en televisie. 
Gratis Wifi beschikbaar in het restaurant en aan het onthaal.

• Ontspanningsmogelijkheden: binnenzwembad, binnenspeel-
tuin, fitnessruimte. Vlakbij het hotel ligt een grote speelweide 
en petanquebaan.

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

4-6 september
ACTIEF WEEKEND IN ‘T BOS

Vayamundo - Houffalize

0-2 jaar GRATIS

17363-11 jaar € 49

va. 12 jaar € 164
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Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden* Code

22-29 februari ACTIEF ONTDEKKEN VAN HET OUDE GRIEKENLAND
12-15 jaar € 1.370

9009
va. 16 jaar € 1.450

PRIJS INCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Charleroi, Athene, incl. bagage max. 10 kg 
(afmeting 55/40/20) en tas of rugzakje (35/20/20)

• Vervoer ter plaatse met privé bus
• Nederlandstalige en archeologische gids tijdens de volledige periode
• Verblijf in volpension (water en wijn op tafel) t.e.m. lunch op de laatste 

dag
• Fiets- en wandeltour in Athene, incl. fietsverhuur, toegangsgelden tot 

de archeologische sites en musea.

PRIJS EXCLUSIEF

• Extra koffer tot 20 kg: € 50 bij reservatie. Bijboeken van een koffer 
na inschrijving kost € 80 (i.e. tarief van de luchtvaartmaatschappij)

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 140
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.

Athene &  
de Peleponnesos -  

Griekenland

Actief ontdekken van  
het Oude Griekenland

Deze rondreis neemt je mee van het machtige Parthenon 
in Athene tot het mysterieuze Orakel van Delphi. Wanneer 
je de Akropolis en de antieke Agora in Athene bezoekt en 
ronddwaalt door de mooie straatjes van de historische wijk 
Plaka waan je je in een andere tijd. (Her)ontdek de oude 
Griekse cultuur met deze unieke rondreis voor gezinnen. 

Programma
We voorzien een heerlijke mix van actieve, culturele en 
ontspannende activiteiten:
Dag 1: vertrek naar Athene en check-in hotel. Avondwandeling.
Dag 2: fietstour met gids langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden van Athene met o.a. de Romeinse Agora, 
de Antieke Agora, het Monastiraki plein, het Syntagma plein, de 
stadstuinen, het Olympisch stadion, het presidentieel paleis, …
Dag 3: bezoek aan Korinthe, Mycene en Nafplion.
Dag 4: op naar Mystras met een wandeluitstap naar de burcht op 
de top van de berg. 
Dag 5: bezoek aan Olympia en het museum met o.a. de Nike van 
Paionios, Hermes van Praxiteles, …
Dag 6: bezoek aan Delphi met zijn orakel (Werelderfgoed!)
Dag 7: fietstocht (doorheen de buitenwijken van Athene) naar 
de Stavros Niarchos foundation met o.a. bezoek aan de Nieuwe 
Nationale Bibliotheek en de Nieuwe Nationale Opera
Dag 8: begeleide wandeling doorheen het hedendaagse Athene 
en terugreis.

Voor het programma met uitgebreide toelichting bij alle 
daguitstappen verwijzen wij graag naar onze website  
(www.gezinssportvlaanderen.be/vakanties). 

Verblijf
We verblijven in verschillende hotels:
• 4 nachten in het centrum van Athene: Arion Hotel***
• 1 nacht in Nafplion: hotel Leto Nuevo*** 
• 1 nacht in Olympia: hotel Europa**** 
• 1 nacht in Delphi: hotel Parnassos*** 

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Wandelniveau: 

*Opgelet: het kindertarief (12-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.

Vluchten
• Heenreis: Charleroi-Athene, zaterdag 22 februari om 

14.55 u., aankomst om 19.05 u. (klok uur vooruit) 
• Terugreis: Athene-Charleroi, zaterdag 29 februari om 

20.55 u., aankomst om 22.55 u.
Uren onder voorbehoud van wijzigingen door de luchtvaartmaat-
schappij.
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Wandelen langs de ongerepte 
kust van Zuid-Portugal
Vissersroute, Lissabon en Sintra - Portugal

PRIJS INCLUSIEF

• Vluchten H/T, incl. bagage max. 10 kg (afmeting 55/40/20) en tas 
of rugzakje (35/20/20)

• Alle transfers
• Verblijf in volpension (incl. drank)
• Nederlandstalige begeleiding

PRIJS EXCLUSIEF

• Extra koffer tot 20 kg: € 50 bij reservatie. Bijboeken van 
een koffer na inschrijving kost € 80 (i.e. tarief van de 
luchtvaartmaatschappij)

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 140
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.

Programma
Dag 1: vertrek en inchecken, dorpsverkenning Aljezur en Castello
Dag 2: circulaire wandeling met vertrek en aankomst in Aljezur (15 km)
Dag 3: lineaire wandeling van Aljezur richting Odecceixe (16 km)
Dag 4: circulaire wandeling van Vila Nova de Milfontes richting Porto 
Covo (15 km)
Dag 5: circulaire wandeling van Vila Nova de Milfontes richting 
Almograve (15 km)
Dag 6: transfer naar Lissabon en begeleide wandeltour in het 
historische centrum
Dag 7: busrit naar Sintra en Cabo de Roca en wandeltour (13 km)
Dag 8: bezoek aan Belèm en wandeling langs de Taag rivier en 
terugvlucht.

Verblijf
2 overnachtingen in 4* hotel Vicentina
3 overnachtingen in 3* hotel Milfontes Beach 
2 overnachtingen in 4* hotel Sana Malhoa in Lissabon 

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden* Code

11-18 april WANDELEN LANGS DE ONGEREPTE KUST  
VAN ZUID-PORTUGAL 

12-15 jaar € 1.335
9716

vanaf 16 jaar € 1.445

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Wandelniveau:     (  )

*Opgelet: het kindertarief (12-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.

Vluchten
• Heenreis Zaventem-Lissabon, zaterdag 11 april om 7 u., 

aankomst om 8.55 u.
• Terugreis: Lissabon-Zaventem, zaterdag 18 april om 

17.30 u., aankomst om 21.25 u.

Dat een wandelvakantie met kinderen niet saai hoeft te zijn, bewijst 
deze prachtige vakantie in Zuid-Portugal. Deze wandelvakantie 
neemt jouw gezin mee naar de mooiste en meest ongerepte delen 
van Zuid-Portugal. Een afwisselende vakantie van ruige stranden tot 
groene oases. 
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Strunjan - Slovenië

Actieve vakantie aan 
de Sloveense kust

PRIJS INCLUSIEF

• Busreis Royal Class (2 nachtreizen)
• Verblijf in volpension (water op tafel)
• Alle toegangsgelden en huur materiaal (grot, paardenshow, boot-

tocht, kajaktocht, degustaties, fietsverhuur)
• Nederlandstalige reisbegeleiding

PRIJS EXCLUSIEF

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Toeslag single kamer: € 120
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.

Ooit een vakantie aan de kust van Slovenië overwogen? Verwacht je 
aan ruige rotsen, Venetiaanse havenplaatsjes en een indrukwekkend 
landschap, gecombineerd met een actief en cultureel programma. 
Geen enkele reden meer om geen voet aan de Adriatische kust te 
zetten!

Programma
• Drie dagtochten (ook in Kroatië) tussen 9-14 km
• Fietstocht over de Via Parenzana, fietsen over een verlaten spoorlijn 

door een indrukwekkend landschap.
• Bezoek aan Lipica, de oudste Europese paardenstoeterij, met 

wervelende paardenshow.
• Kajaktocht naar een biologische zeebaarskwekerij in de baai van 

Piran, uitgebreid bezoek aan de kwekerij en degustatie op het strand.
• Boottocht met visserspicknick en mogelijkheid tot zwemmen in de zee
• Wandeling doorheen één van de meest spectaculaire grotten van 

Europa: Skocjan.
• Bezoek aan o.a. Piran, Izola en zoutvlakten

Verblijf
• We verblijven in het prachtige aparthotel Laguna***, 

gelegen in het groen op 200 m van het wellnesscentrum 
Svoboda (inclusief zwembaden, sauna en fitness) en op 
350 m van het mooie strand van Strunjan. 

• Mooie comfortabele kamers, uitgerust met balkon, airco, 
badjas en slippers op kamer aanwezig.

• Dagelijks gym- en ontspanningssessies. Mogelijkheid om 
te tennissen en een bezoekje te brengen aan de sauna. 
Elke avond is er animatie of live muziek.

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

4-14 juli
ACTIEVE VAKANTIE AAN DE SLOVEENSE KUST

Hotel Laguna***
Strunjan - Slovenië

9-11 jaar € 1.090

962812-15 jaar € 1.260

va. 16 jaar € 1.360

Niveau activiteiten: 
• Wandelen: 

3 dagtochten (9 à 14 km) op lichtglooiend terrein.

• Fietsen: 
1 fietstocht van ongeveer 35 km

• Kajakken: 
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Actief ontdekken van 
Zuid-Slovenië

PRIJS INCLUSIEF

• Busreis Royal Class (2 nachtreizen)
• Verblijf in volpension (water op tafel), incl. BBQ in een prachtig natuurpark
• Het volledige programma, incl. uitstappen en bezoeken
• Onbeperkt gebruik van alle thermische baden (in- en outdoor)
• Onbeperkt gebruik van het sauna-complex en aquapark
• Gebruik van fietsen, fitness

PRIJS EXCLUSIEF

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Toeslag single kamer: € 140
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 12 euro per 

gezin.

Slovenië met kinderen is een geweldige ontdekkingsreis 
van nationale parken, bergen en mooie steden. Je ontdekt 
een land met een prachtige natuur, zeer geschikt voor 
wandelen en fietsen. Dolenjske Toplice vormt onze 
uitvalsbasis voor een heerlijke vakantie met het hele 
gezin. Geen twijfel mogelijk: dit land zal je bekoren!

Programma
• Bezoek aan Ljublijana, de hoofdstad van Slovenië
• Rafting of kajak op de Krka rivier, lunch en beachvolleybal 

bij de rivier
• Bezoek aan de meest fascinerende en op één na grootste 

druipsteengrot ter wereld: Postojna. Beleef een magische 
ervaring in deze indrukwekkende onderwereld.

• Bezoek aan het kasteel van Predjama, het grootste 
grottenkasteel ter wereld én al 800 jaar een écht 
middeleeuws wonder, te midden van rotsige kliffen.

• (Actief) bezoek aan het adrenaline park in Ototec
• Enkele sessies ‘relaxatie’
• Avondzwemmen en -animatie

Verblijf
Het prachtige wellnesshotel ‘Balnea’**** ligt in de Sloveense 
regio ‘Dolenjske Toplice’.
Dit uitstekende luxehotel in de vallei van de Krka-rivier biedt 
ruime kamers met groot balkon, een prachtige wellness en 
verschillende zwembaden, sauna’s,…. Kinderen slapen op een 
eigen kamer die in verbinding staat met de kamers van de 
ouders. Vlakbij het hotel ligt een leuk klein stadje, waar het 
’s avonds gezellig is om rond te kuieren. 
De kamers zijn uitgerust met balkon, airco, minibar, TV en 
gratis Wifi. Badjas en slippers aanwezig. Prima verzorgde 
keuken met lokale specialiteiten. Tal van buitenactiviteiten 
mogelijk waaronder tennis, fitness, tafeltennis, 
ochtendgym,…

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

25 juli-4 aug
ACTIEF ONTDEKKEN VAN ZUID-SLOVENIË

Hotel Balnea****
Dolenjske Toplice - Slovenië

9-11 jaar € 1.065
9331

va. 12 jaar € 1.215

Niveau activiteiten: 
• Wandelen: 

2 à 3 dagtochten van ongeveer 12 km, normale 
stapconditie, parcours: licht glooiend terrein met 
makkelijke ondergrond.

• Fietsen: 
fietstocht naar Novo Mesto (18 km)

• Rafting: 

• Adventure: 

Dolenjske Toplice - Slovenië
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Op sportkamp met je gezin!
Leer samen paardrijden of zeilen

PRIJS INCLUSIEF

• Verblijf in volpension (incl. water aan tafel)
• Het sportkamp wordt in goede banen geleid door eigen gezins-

sportbegeleiders. Voor de paardrijd- of zeillessen doen we be-
roep op gekwalificeerde monitoren van Sport.Vlaanderen.

• Alle activiteiten en gebruik van sportmateriaal.

PRIJS EXCLUSIEF

• (Fris)Drank aan tafel.
• Optionele annulatieverzekering (+5% op de reissom).
• Vervoer van en naar de kampplaats.

Periode Programma Leeftijd Prijs Prijs leden Code

27-31 juli Samen op paardrijkamp in Genk
7-11 jaar € 420 € 380

4031
va. 12 jaar € 480 € 440

3-7 augustus Samen op zeilkamp in Nieuwpoort
7-12 jaar € 420 € 380

4132
va. 12 jaar € 480 € 440

Gezinssport Vlaanderen pakt volgende zomer uit met iets nieuws: samen op sportkamp met je gezin!
I.s.m. het Sport.Vlaanderen centrum in Genk en Nieuwpoort bieden we jou en je gezin een midweekformule in volpension, 
met een échte sportkampsfeer. In Genk kan je met je gezin op paardrijkamp. In Nieuwpoort kiezen we het ruime sop en kan 
je samen leren zeilen.

Zeilen & watersport in Nieuwpoort
Aankomst op maandagvoormiddag. Na de lunch trekken we 
naar het spaarbekken voor onze eerste zeilles. We maken 
gebruik van een caravalle, een zeilboot voor 4 personen, of een 
Mariner 600, geschikt voor 6 tot 8 personen.

Op dinsdag, woensdag en donderdag staat er telkens een halve 
dag zeilinitiatie en een halve dag omnisport (keuze uit o.a. 
kubb, hockey, voetbal,…) of watersport (windsurf en kajak) op 
het programma. Als afsluiter op vrijdag plannen we een actief 
dagje aan het strand van  Nieuwpoort-Bad (verplaatsing met 
kusttram inbegrepen).

LOCATIE
Nieuwpoort ligt aan de monding van de Ijzer. Het heeft 
niet enkel op cultureel vlak veel te bieden - in WOI speelde 
de omgeving een belangrijke rol - maar de badstad is ook 
dé watersportstad bij uitstek. Op wandelafstand van de 
kamplocatie ‘Wittebrug’ ligt het spaarbekken, waar de 
initiaties zeilen en watersporten doorgaan.

We overnachten er in paviljoenen, bestaande uit elk 4 kamers 
voor 4 personen. De kamers zijn uitgerust met stapelbedden. 
Per 2 kamers zijn er 2 wastafels, een douche en toilet voorzien. 
Elk gezin krijgt een aparte kamer.

Paardrijden & omnisport in Genk
Aankomst op maandagvoormiddag. Na de lunch verkennen 
we de bossen van de Kattevennen, het minigolfparcours en het 
planetenpad aan de Cosmodrome. 

Van dinsdag t.e.m. vrijdag staat er een halve dag paardrijden 
op het programma en een halve dag omnisport, met keuze uit 
o.a. badminton, voetbal, bosspelen, kubb en tafeltennis.
Het paardrijden omvat 2 uren effectieve paardrijles en 1 uur 
verzorging van het paard.

LOCATIE
Sport Vlaanderen Genk ligt middenin het beboste domein 
Kattevennen. Met twee indoorpistes en een outdoorpiste is het 
sportcentrum een uitgelezen plek om te (leren) paardrijden. 
Daarnaast beschikt het centrum over een grote sporthal en 
een polyvalent grassportveld.

We overnachten in ruime ‘duplex’-kamers voor 4 personen. 
De kamers zijn uitgerust met stapelbedden en eigen sanitair 
(wastafel, toilet en douche).
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Mooslandl - Oostenrijk

Bergwandelen in het 
Nationaal Park Gesäuse

PRIJS INCLUSIEF

• Ervaren Vlaamse begeleiding voor de hele reisorganisatie
• Verblijf in volpension (incl. lunchpakket voor de dagtochten)
• Deskundige begeleiding tijdens de wandeltochten door ervaren 

Oostenrijkse wandelgidsen (Duitstalig)
• Tweedaagse huttentocht (bij voldoende belangstelling)
• Culturele uitstap
• Leuke nevenactiviteiten, zoals zwemmen, volleybal, quiz, gratis 

sauna,…
• Comfortabele busreis 

PRIJS EXCLUSIEF

• Optionele bijstand- en annulatieverzekering
• Rafting, ter plaatse te betalen (facultatief)
• Forfaitaire toeslag single kamer: € 50
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.
• Drank aan tafel

Oostenrijk is hét wandelland bij uitstek. Een stevige tocht naar de 
toppen van de Alpen of juist een rustige wandeling langs meren of 
door de dalen, of een meerdaagse huttentocht. Klink dit als muziek 
in je oren? Dan is deze bergwandelvakantie echt iets voor jou. 
Wandelplezier voor de hele familie!

Programma
Dagelijks staat er een bergwandeling op het programma in de prachtige 
natuur van het Nationaal Park Gesäuse en het Natuurpark Eisenwurzen. 
Het Nationaal Park Gesäuse bevindt zich in het Ennsdal en is het jongste 
nationaal park van Steiermark en Oostenrijk. Naast een overweldigende 
natuur met bijzondere dieren en planten vind je hier indrukwekkende 
kloven. Te midden van dit landschap kan je prachtig wandelen en raften. 
We wandelen o.a. vanuit Buchauersattel (861m) naar de top van 
de berg ‘Grabnerstein’, gelegen op 1.847m hoogte. De Grabnerstein 
wordt omschreven als de mooiste “bloemenberg” van Steiermark. De 
hoogste toppen bereiken we op de Lahnerleitenspitze (2.027m), de 
Tamischbachturm (2.035m) en Riffel (2.106m).

De groep wordt tijdens de wandelingen opgesplitst in niveaugroepen, 
zodat iedereen op eigen tempo de wandeling tot een goed einde 
kan brengen. De wandeltochten worden begeleid door deskundige 
Oostenrijkse wandelgidsen.  
Bij voldoende belangstelling staat ook een tweedaagse op het 
programma, met overnachting in een berghut. De facultatieve rafting is 
een uitdaging voor de meest sportieve jongeren of ouderen.

Deelnemers 
• Gezinnen met kinderen die van bergtochten houden.
• Jeugd die graag ook moeilijke tochten wandelt.
• 50-plussers met een goede conditie.
• Maar ook jong en oud, die het wat rustiger willen houden.

Verblijf
We verblijven in hotel Mooswirt***, gelegen in de 
prachtige regio Mooslandl (Landl), op het kruispunt 
van de Salztaler en de Ennstaler Alpe, in beschermd 
natuurgebied. Aan de ene kant zie je de uitgestrekte 
en beboste Wildalpen, aan de andere kant heb je 
het prachtig ruwe Gesäuse-gebied. Dit gastvrije 
hotel is voorzien van alle comfort (bad of douche 
en toilet in ruime familiekamers), mooie eetzaal 
met zeer gevarieerd en uitgebreid familiebuffet. 
Vlakbij het hotel vind je een grote speelweide, 
beachvolleybalterrein en zwemmeer.

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

18-29 juli
BERGWANDELVAKANTIE

Gasthof Mooswirt***
Mooslandl - Oostenrijk

7-11 jaar € 735

553012-15 jaar € 780

va. 16 jaar € 885

Wandelniveau:  tot  
• Bergwandeltochten in twee à drie 

niveaugroepen

• Niveau: goede stapconditie vereist

• Bergachtig parcours.

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN



18 sportief zomervakanties 2020 

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

1-9 augustus
ACTIEVE WANDEL- EN AVONTUURVAKANTIE

Hotel Mooswirt***
Edlbach - Oostenrijk

7-11 jaar € 585

553212-15 jaar € 630

va. 16 jaar € 700

Mooslandl - Oostenrijk
Actieve vakantie in Oostenrijk

PRIJS INCLUSIEF

•  Ervaren Vlaamse begeleiding voor de hele reisorganisatie
•  Verblijf in volpension (incl. lunchpakket voor de dagtochten)
•  Het volledige programma met deskundige begeleiding door erva-

ren Oostenrijkse gidsen (Duitstalig) tijdens de wandeltochten en 
outdooractiviteiten

•  Leuke nevenactiviteiten, zoals zwemmen, kubb, sauna,…
•  Comfortabele busreis 

PRIJS EXCLUSIEF

•  Drank aan tafel
•  Optionele bijstand- en annulatieverzekering
•  Forfaitaire toeslag single kamer: € 60
•  Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.

Verblijf
We verblijven in hotel Mooswirt***, gelegen in de 
prachtige regio Mooslandl (Landl), op het kruispunt 
van de Salztaler en de Ennstaler Alpe, in beschermd 
natuurgebied. Aan de ene kant zie je de uitgestrekte 
en beboste Wildalpen, aan de andere kant heb je 
het prachtig ruwe Gesäuse-gebied. Dit gastvrije 
hotel is voorzien van alle comfort (bad of douche 
en toilet in ruime familiekamers), mooie eetzaal 
met zeer gevarieerd en uitgebreid familiebuffet. 
Vlakbij het hotel vind je een grote speelweide, 
beachvolleybalterrein en zwemmeer.

Niveau wandelen &  
outdooractiviteiten:  
• Niveau: goede (stap)conditie vereist

• Bergachtig parcours

• Rafting/drifting op maat van gezinnen 
met kinderen (o.l.v. bekwame Oostenrijkse 
gidsen)

Naar Oostenrijk met kinderen betekent heerlijke bergwandelingen 
maken, met veel tussenstops om te spelen. In deze actieve 
vakantieformule laten we je bovendien kennis maken met tal van 
actieve en kindvriendelijke activiteiten. Wedden dat je kinderen er 
helemaal weg van zullen zijn?

Programma
Dit programma kan variëren naargelang de weersomstandigheden.
Dag 1: vertrek met de bus vanuit Vlaanderen naar Oostenrijk
Dag 2: aankomst in Oostenrijk & verkennende wandeling in de buurt van 
het hotel. 
Dag 3 - Wasserspielpark in St. Gallen 
We plannen een uitstap naar het ‘Wasser- und Erlebnispark’ in 
Eisenwurzen, een waterspeelpark met tal van wateractiviteiten. Je kan 
er jouw behendigheid op het touwenparcours testen, met een kajak een 
waterglijkbaan afvaren of je samen met je gezin aan een vlottentocht op 
de grote vijver wagen.
Dag 4 - Gipfelwanderung & Skytour Hochkar 
We wandelen onder begeleiding van een Oostenrijkse wandelgids naar 
de top van de Hochkar. Op 1.760m hoogte heb je via de Skytour, een 60m 
lange hangbrug, een prachtig 360° uitzicht over de Donauvallei.
Dag 5 – ‘Wildwater’ rafting
We wagen ons ook een dag op ‘wildwater’ voor een gezinsvriendelijke 
raftingtocht.
Dag 6 - Johnsbacher Almenrunde 
Dagrugzak, voldoende water, bergschoenen en een snack voor onderweg: 
check! Een Oostenrijkse wandelgids neemt ons mee op de Johnsbacher 
berghuttentocht (10,2 km – 650 hoogtemeters).
Dag 7 - Erlebniszentrum Weidendom 
Middenin het Nationalpark Gesäuse bevindt zich het belevingspark 
‘Weidendom’. Met gids trekken we op avonturenpad (3,5 km), in de 
voetsporen van de waterreuzen ‘Wilder John’. We verdwalen in de 
‘ökologischer Fußabdruck’, een ecologische doolhof waar je meer leert 
over het klimaat en de natuur.
Dag 8 – Alpacawandeling
Vandaag gaan we niet zomaar wandelen, alleen met de groep, maar 
nemen we ook een bende alpaca’s mee!
In de namiddag hebben we nog even tijd om te ontspannen aan het 
zwemmeer voor we huiswaarts keren.
Dag 9: aankomst in België
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Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden* Code

10-14 augustus
OP ACTIEVE ONTDEKKING IN BERLIJN EN  

FIETSDAG IN POTSDAM
H+ Hotel Berlin Mitte**** • Berlijn - Duitsland

12-15 jaar € 995
9533

va. 16 jaar € 1.095

PRIJS INCLUSIEF

• Verblijf in halfpension in hotel Berlin Mitte****
• Lunch op de dag van aankomst en de dag van vertrek
• Vluchten van en naar Berlijn, vanuit Zaventem, incl. bagage tot 

10 kg (afmeting 55/40/20) en handbagage (afmeting 40/20/25)
• Transfers en openbaar vervoer
• Alle entreegelden van de betalende sites die we bezoeken 
• Fietstour in Potsdam
• Volledige begeleiding in het Nederlands. Soms maken we gebruik 

van een lokale gids (Duits- of Engelstalig), maar met vertaling 
door onze begeleiders.

PRIJS EXCLUSIEF

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Toeslag single kamer: € 180
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.

Op actieve ontdekking in Berlijn 
en fietsdag in Potsdam
Ook in steden kan je een actieve vakantie beleven, zoals onze 
vijfdaagse reis naar Berlijn en Potsdam. Samen met je tiener(s) 
ontdek je de geschiedenis én de cultuur van de stad. Bezoek 
Brandenburger Tor en Unter den Linden, bezichtig de laatste stukken 
Berlijnse muur, verken Potsdam per fiets en laat je overdonderen op 
de Potsdamer Platz. Voor verveling geen tijd in deze wervelende stad 
vol contrasten en variatie.

Programma
Dag 1: we bezoeken een spookstation, wandelen een stukje waar de 
Berlijnse muur ooit stond en verdwalen doorheen de kleine straatjes en 
binnenhofjes van de Häckescher Markt. 
Dag 2: De tweede dag brengt ons naar de Alexanderplatz, de 
indrukwekkende straat Unter der Linden, de Brandenburger Tor en 
het Duits parlement. We bezichtigen het moderne Sony Centre aan de 
Potsdamer Platz. 
Dag 3: op dag drie bezichtigen we de voormalige Stasigevangenis 
van Hohenschönhausen. Daarna gaan we naar de residentiële buurt 
Prenzlauer Berg voor een bezoek aan een biertuin en een oude brouwerij.
Dag 4: we fietsen langs het buitenverblijf van Stalin, over de Glienicker 
Brücke en passeren de plek waar de conferentie van Potsdam gehouden 
werd. We wandelen door de bruisende, alternatieve buurten Kreuzberg 
en Friedrichshain tijdens een geleide Streetart-wandeling. We zien 
het langste, nog overgebleven, stuk Berlijnse muur en bezoeken het 
wereldberoemde Joods museum. 
Dag 5: op de laatste dag kunnen de shopliefhebbers hun hart 
ophalen in het voormalige West-Berlijn, in het Kaufhaus des Westens. 
Ook cultuurliefhebbers worden verwend met een bezoek aan een 
privécollectie van moderne kunst in een gewezen oorlogsbunker, de 
Sammlung Boros, of met een bezoek aan het Tränenpalast: een beroemde 
plek waar ooit Oost-Duitse en West-Duitse familieleden afscheid 
moesten nemen van elkaar. 
We eten nog een laatste keer samen in de stad voor we vertrekken naar 
de luchthaven. 

Verblijf
We verblijven in het prachtige H+ Hotel Berlin 
Mitte****. Het hotel is uitstekend gelegen in het 
historische centrum van het voormalige Oost-Berlijn, 
de buurt Mitte. De kamers zijn zeer comfortabel, 
met badkamer, airco en gratis WiFi. Het hotel biedt 
een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet en heeft een erg 
smaakvolle en ruime bar/lobby. Dineren doen we 
telkens op een ander locatie in prima restaurants. 

Wandel- en fietsniveau: 

Vluchten
• Heenreis: Zaventem-Berlijn Schonefeld, maandag 

10 augustus om 8.15 u., aankomst om 9.40 u.
• Terugreis: Berlijn Schonefeld-Zaventem, vrijdag 14, 

augustus om 19.50 u. aankomst om 21.20 u.
Uren onder voorbehoud van wijzigingen door de 
luchtvaartmaatschappij.

* Opgelet: het kindertarief (12-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Berlijn - Duitsland
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR GEZINNEN

Actief ontdekken van Amalfi, Capri, 
Pompei en Napels

*Opgelet: het kindertarief (12-15 j.) is enkel van toepassing indien de kinderen bij 2 volwassenen op de kamer slapen.

Amalfi – Napels - Italië 

PRIJS INCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Charleroi - Napels, incl. bagage max. 10 kg 
(afmeting 55/40/20) en tas of rugzakje (40/20/25)

• Transfers ter plaatse met privé bus 
• Verblijf in volpension (water op tafel bij avondmaaltijd)
• Uitstappen en bezoeken 
• Professionele wandelgids tijdens de hele vakantie

PRIJS EXCLUSIEF

• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij inschrijving: € 50. Bijboeken 
van een koffer na inschrijving kost € 80 (i.e. tarief van de 
luchtvaartmaatschappij)

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 130
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.

De Amalfikust, gelegen op de zuidelijke flanken van het 
schiereiland van Sorrento bij Napels, is één van de mooiste en 
spectaculairste kustgebieden in Italië. Maak kennis met een 
landschap waar kliffen uit de zee oprijzen en waar middeleeuwse 
dorpjes hangen tegen de rotshellingen, hoog boven de 
azuurblauwe zee. Ontdek samen met Gezinssport Vlaanderen dit 
adembenemend stukje Italië.

Programma
Dag 1 – aankomst en Pompei.
Toen in 79 na Christus de Vesuvius uitbarstte, werd er meer van de 
kaart geveegd dan enkel het bekende Pompeii. We brengen een bezoek 
aan de goed bewaarde archeologische site. 
Dag 2 – Sentiero degli dei
Wandeling (10 km) langs de Amalfitaanse kust: Sentiero degli Dei, het 
‘Pad van de Goden’. Deze adembenemende wandelroute leidt je langs 
rotsen, wijnranken, afgronden, grotten, spectaculaire uitzichten, ...  
Aankomst in Positano. 
Dag 3: wandeling doorheen het historisch centrum van Napels o.l.v. 
een gids. Napels is één groot openluchtmuseum; zoveel oude kastelen, 
paleizen en kerken bijeen vind je nergens anders. 
Dag 4: Sorrento: wandeling naar het meest westelijke punt: Punta 
Campanella en stadsbezoek. 
Dag 5: bezoek aan de beroemde (beruchte) wijk Sanita, het Quartieri 
Spagnoli, … maar ook naar het Kartuizerklooster met de 14de eeuwse 
door Unesco beschermde trap.
Dag 6: uitstap naar Paestum en omgeving
Bezoek aan de archeologische site en bezoek aan een ‘buffelfarm’ (o.a. 
Mozzarella, yoghurt), lichte lunch van eigen producten. 
Dag 7: vrije tijd in Napels, gezamenlijke lunch en terugvlucht

Verblijf
We verblijven in het mooie Lifestyle hotel Rex***, 
een vroeg-20e-eeuws art-nouveaugebouw, gelegen 
aan Lungomare (kustzone)  en op minder dan 4 
minuten van de Piazza del Plebiscito, het centrum 
van de stad. Dit prachtige hotel beschikt over een 
bar, een ontbijtzaal, 24-uursreceptie en gratis WiFi in 
openbare ruimtes. Alle kamers zijn voorzien van een 
eigen badkamer, tv, airconditioning, een kluis en een 
minibar. Sommige kamers hebben een klein balkon 
met uitzicht op zee.

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden* Code

31 okt-6 nov
WANDEL- EN CULTUURVAKANTIE AAN DE  

AMALFITAANSE KUST 
Lifestyle hotel Rex***

12-15 jaar € 1.280
7445

va. 16 jaar € 1.380

Wandelniveau: van      tot  
Een behoorlijke wandelconditie is vereist. 
Het nemen van een reeks trappen of dikke 
stenen blokken mag geen probleem zijn. De 
wandelingen variëren tussen 7 en 12 km, over 
oneffen terrein, van 250 tot 650 hoogtemeters.

Wandeling de Sentiero degli Dei (                 ), 
de overige wandelingen zijn       tot 

Vluchten
• Heenreis: Charleroi-Napels, zaterdag 31 oktober (vertrekuren online 

beschikbaar vanaf februari)
• Terugreis: Napels-Charleroi, vrijdag 6 november (vertrekuren online 

beschikbaar vanaf februari)
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN
Zijn jouw kinderen ook zo gek op zand en zee? Schrijf je dan in voor 
deze actieve strand- en zeevakantie in Koksijde. Parachutespelen, 
duinenzoektocht, vliegeren, garnaaltjes vissen, zandkastelen bouwen, 
go-cart rijden, sport- en strandspelen, … geen tijd om je te vervelen.

Programma 
Dit programma (maandag t.e.m. vrijdag) kan variëren naargelang de 
weersomstandigheden.

Dag 1: in de namiddag heet ons vrijwilligersteam jullie welkom 
in het hotel. Na het installeren van de kamers maken we tijd om 
elkaar en de omgeving wat beter te leren kennen tijdens enkele 
kennismakingsspelletjes en een verkennende wandeling in de 
buurt van het hotel.
Dag 2: we trekken een dagje naar het strand voor toffe spelletjes met 
de parachute en wereldbal. We spelen strandestafette, trekken met 
onze emmertjes naar de zee en maken modder-zandtaartjes. We spelen 
strandtikkertje en jagerbal en dagen elkaar uit in een 1 tegen allen.
Dag 3: shaken met die billen! We laten onze beste dansmoves zien. 
Onze vrijwilligers leren je een leuke kampdans aan. We trekken de 
duinen in op zoek naar een schat. Laten een vlieger op en proberen 
visjes en garnaaltjes te vangen met onze schepnetjes. 
Dag 4: vandaag maken we kennis met tal van sporten: voetbal, honkbal, 
kubb, petanque, strandtennis en –badminton. We bouwen zandkastelen 
en versieren ze met schelpjes. Wie maakt het mooiste kasteel?
Dag 5: we spelen waterspelletjes op het strand en gaan pootje baden 
in de zee. We gaan go-carts rijden op de dijk en nadien een ijsje eten. 
De ideale afsluiter van een actieve vakantie aan zee!

Periode Programma - Verblijf Leeftijd Prijs niet-leden Prijs leden Code

13-17 juli
ACTIEVE MIDWEEK AAN ZEE

Reigersnest– Koksijde

- 3 jaar € 90 € 50

2129
3-6 jaar € 265 € 225

7-13 jaar € 320 € 280

va. 14 jaar € 400 € 360

Reigersnest - Koksijde

Actieve midweek  
aan zee

PRIJS INCLUSIEF

• Actieve vakantie o.l.v. ervaren hoofdbegeleider en 
jeugdige animatoren 

• Verblijf in volpension 
• Alle activiteiten, incl. gebruik van sportmateriaal

PRIJS EXCLUSIEF

• Drank aan tafel
• Vervoer naar en van het hotel dien je zelf te voorzien.
• Optionele annulatieverzekering (5% van de reissom)

Verblijf
Vakantiecentrum Reigersnest ligt midden in de 
duinen, op een tiental minuutjes wandelen van het 
strand van Koksijde. 
Deze bruisende badplaats vormt een uniek 
natuurpalet boordevol cultuur, visserijfolklore en 
authentieke gezelligheid. Parkeren kan vlakbij het 
vakantiecentrum. 
Het vakantiecentrum beschikt over comfortabele 
kamers met badkamer met douche en toilet. 
In het restaurant kan je genieten van heerlijke 
maaltijden. Gezellige bar met prachtig zonneterras en 
tv-zaal.

Ben je een alleenstaande mama of  papa, die graag op vakantie wil gaan maar liever niet alleen met de kinderen? Dan zijn onze groepsreizen voor eenoudergezinnen beslist wat je zoekt. 

VOORDELEN TROEF!
 Gezelschap verzekerd!
 Samenhorigheidsgevoel 
 Vlot contacten leggen
 Ervaren reisbegeleiding
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

Natuurvakantie 
in het Heuvelland
Trek samen met Gezinssport Vlaanderen naar de Kemmelberg in het 
Heuvelland en beleef een onvergetelijke midweek vol beweging, spel 
en plezier in en rond het bos. Quality-time met je kinderen verzekerd!

Programma 
Dit programma (van zondag tot vrijdag) kan variëren naargelang de 
weersomstandigheden.

Dag 1: Ontvangst en avondmaaltijd. Sportieve avondactiviteit in en rond 
De Lork in Kemmel.
Dag 2: We gaan op ontdekking in het speelbos van De Lork. We spelen 
er een spannend bosspel, bouwen er kampen en gaan op zoek naar 
sporen. ’s Namiddags leven we ons uit in de sporthal met een Familie Fit 
beweegdorp, met tal van leuke spelletjes, zoals blikwerpen, boogschieten, 
estafetterace en hockey!
Dag 3: We brengen een bezoek aan het kindvriendelijke 
bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’, het vertrekpunt voor de spannende 
speurtocht. Na de middag laten we jullie proeven van verschillende 
nieuwe sporten, zoals parachutespelen, indiaca en wereldbal. 
Dag 4: Een fotozoektocht met opdrachten brengt ons langs een prachtig 
stukje natuur op en rond de Kemmelberg. Na de wandeltocht dagen 
onze monitoren jullie uit in een ‘1 tegen allen’ en testen we de outdoor-
klimmuur van De Lork.
Dag 5: Ontdek het oorlogsverleden in de Lettenberg tijdens een tocht 
met natuurgids. In de Lettenberg, een uitloper van de Kemmelberg, kan 
je nog vier betonnen bunkers uit de Eerste Wereldoorlog terugvinden.
Na de lunch trekken we het speelbos in om te ravotten, te sluipen en te 
kruipen, te balanceren op een slackline en te lasergamen (vanaf 8 jaar).
Dag 6: We sluiten af met een Cluedo-bosspel. Ontdek jij wie de 
Kemmeldief is? Wat ‘ie gestolen heeft en waar hij zijn buit heeft 
verstopt?
Na de middag nemen we afscheid van elkaar en keren we terug 
huiswaarts.

Periode Programma - Verblijf Leeftijd Prijs niet-leden Prijs leden Code

26-31 juli
ACTIEVE NATUURVAKANTIE

De Lork - Kemmel

3-6 jaar € 265 € 225

39317-17 jaar € 335 € 295

va. 18 jaar € 400 € 360

De Lork – Kemmel

PRIJS INCLUSIEF

• Actieve vakantie o.l.v. ervaren hoofdbegeleider en 
jeugdige animatoren 

• Verblijf in volpension 
• Alle activiteiten, incl. gebruik van sportmateriaal

PRIJS EXCLUSIEF

• Drank aan tafel
• Vervoer naar en van het hotel dien je zelf te voorzien.
• Optionele annulatieverzekering (5% van de reissom)

Verblijf
De Lork is gelegen in het uiterst zuidelijke puntje 
van het West-Vlaamse Heuvelland, op de flank 
van de hoogste heuvel, De Kemmelberg. Het is een 
comfortabel jeugdvakantiehuis, rustig en in het groen 
gelegen, vlakbij het parkdomein ‘De Warande’. De 
kamers zijn eenvoudig ingericht, met stapelbedden en 
persoonlijk sanitair (toilet, douche en wastafel). 
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Actieve vakantie in de bergen en 
op/in het water
De bergen veroveren, van de zon genieten, de frisse berglucht 
inademen, zwemmen in de buitenlucht, rodelen, raften … het 
zijn slechts enkele boeiende uitdagingen die je in deze actieve 
vakantieformule voor gezinnen in Oostenrijk mag verwachten. 

Programma 
Tijdens deze actieve vakantie laten we je kennis maken met tal van 
actieve en gezinsvriendelijke activiteiten in de prachtige omgeving van 
de vakantieregio Pyhrn-Priel.
Programma onder voorbehoud van weersomstandigheden

Dag 1: vertrek uit België
Dag 2: aankomst in Oostenrijk. Na het middageten hebben we de tijd om 
de kamers te installeren en de omgeving van het hotel te verkennen.
Dag 3: Bergwandelen in het Nationalpark Kalkalpen met Oostenrijkse 
gids. Te voet en met de berglift naar boven op de Wurbauerkogel en al 
rodelend naar beneden. We proberen de snelle ‘Alpine Coaster’ uit, een 
800m lange ‘sleebaan’, en gaan zwemmen in Windischgarsten.
Dag 4: Dagtocht op de Wurzeralm o.l.v. Oostenrijkse gids. Afsluiten doen 
we in het zwembad ‘Panorama Hallenbad’ van Spital.
Dag 5: Drifting op de Steyrschlucht. Een gezinsvriendelijke raftingtocht 
op een (wildwater)rivier o.l.v. Oostenrijkse monitoren van PRO-
Adventures.
Dag 6: Actief bezoek aan Vorderstoder met een ‘lama-wandeling’ en 
mini-golf hike. Tijdens de mini-golf hike wandel je een parcours van een 
4-tal kilometer en sla je onderweg een (golf)balletje.
Dag 7: Bergwandeling in Hinterstoder met Oostenrijkse gids. Afsluitend 
zwembadbezoek in het Freibad in Hinterstoder.
Dag 8: Zwemmen in het meer ‘Naturbadesee’ en golfinitiatie in Edlbach. 
Na het avondeten vertrekken we terug naar huis…
Dag 9: aankomst in België

Periode Programma - Verblijf Leeftijd Prijs leden Code

8-16 augustus
ACTIEVE WANDEL- EN AVONTUURVAKANTIE

Hotel Huttersberg*** - Windischgarsten - Oostenrijk

7-11 jaar € 605

523312-16 jaar € 630

va. 17 jaar € 699

Windischgarsten - Oostenrijk 

PRIJS INCLUSIEF

• Ervaren Vlaamse begeleiding voor de hele reisorgani-
satie

• Verblijf in volpension (incl. lunchpakket voor de dag-
tochten)

• Alle activiteiten, incl. vervoer ter plaatse en gebruik 
van materiaal o.l.v. Oostenrijkse (Duitstalige) berg- of 
outdoorgidsen.

• Comfortabele busreis (2 nachtreizen)

PRIJS EXCLUSIEF

• Drank aan tafel
• Optionele bijstand- en annulatieverzekering
• Forfaitaire toeslag single kamer: € 60
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maxi-

mum van 12 euro per gezin.

Verblijf
Hotel Huttersberg*** ligt op een hoogte van 670 m. op 
de flanken van de heuvels rondom Windischgarsten, 
waardoor je van een heerlijk panorama op het ‘Totes 
Gebirge’ kan genieten. Dit kleine, maar comfortabele  
en gezellige hotel biedt comfortkamers aan in een 
gezellige familiale sfeer. Een eenvoudige keuken, met 
producten afkomstig uit de eigen boerderij, draagt bij 
tot een geslaagd verblijf.
Ontspanningsmogelijkheden: sauna, 
tafeltennisruimte.

Wandelniveau:  tot  
• Dagtochten, afgewisseld met sportieve 

activiteiten en iets rustigere wandeling  
(vb. Alpaca-wandeling)

• Niveau: goede fysieke conditie vereist
• Bergachtig parcours.

ACTIEVE VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN

Elba - Italië

Wandelen langs de volledige 
Grande Traversata Elbana (GTE)

PRIJS INCLUSIEF

• Vluchten, incl. bagage max. 10 kg (afmeting 50/40/20) en 
tas of rugzakje (35/20/20)

• Transfers ter plaatse met privé bus 
• Verblijf in volpension (water op tafel), incl. extra lunch bij 

aankomst en op de laatste dag in Pisa
• Volledig begeleid programma, incl. entrees in Portoferraio en 

Pisa en de overzet Piombino-Portoferraio

PRIJS EXCLUSIEF

• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij inschrijving: € 50. 
Bijboeken van een koffer na inschrijving kost € 80  
(i.e. tarief van de luchtvaartmaatschappij)

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 120
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum 

van 12 euro per gezin.

Op steenworpafstand van de Toscaanse kust ligt het eiland Elba, een 
verrassende bestemming voor een wandelvakantie. Sinds enkele 
jaren loopt het wandelpad, de Grande Traversata Elbana, van Cavo 
naar Pomonte. Ontdek samen met Gezinssport Vlaanderen deze parel 
in de Toscaanse Archipel!

Programma
Dag 1: na de vlucht richting Pisa nemen we de privé bus naar Piombino, 
waar we de overzet nemen naar Portoferraio op het eiland Elba. We 
checken in en nemen tijd voor een lunch. Daarna brengen we een bezoek 
aan de baai en haven van Portoferraio.
Dag 2 & 3: na een korte verplaatsing met de bus stappen we het eerste 
deel van de GTE, een prachtige wandelroute die Elba van Oost naar West 
doorkruist. Onderweg wijken we af en toe uit voor een bezoekje aan 
enkele kleinere stadjes. Op het einde van elke wandeling keren wij terug 
naar ons hotel.  
Dag 4: tussen het wandelen door maken we tijd voor een dagje cultuur 
in Portoferraio. We brengen een bezoek aan Palazzino dei Mulini (het 
Nationaal museum), Villa Napoleon en de twee forten van de stad: Forte 
Falcone en Forte Stella.
Dag 5 & 6: wandelen langs het tweede deel van de GTE.
Dag 7: uitchecken en overzet naar Piombino, met privé bus naar Pisa, 
opbergen van de bagage.
In Pisa bezoeken we de Piazza dei Miracoli (scheve toren, Duomo, 
Baptisterium) en wandelen we over de stadsmuren. Na de lunch 
vertrekken we naar de luchthaven.

Verblijf
We verblijven in het mooie, comfortabele 
hotel ‘Villa Ombrosa’***, op loopafstand van 
Portoferraio. Het hotel ligt aan het strand, met 
een geweldig uitzicht op de Tyrreense zee. De 
kamers zijn comfortabel ingericht, voorzien 
van badkamer, airco en wifi. Het hotel heeft een 
gezellige lobby en mooi terras. 
We verblijven in volpension; ‘s middags nemen 
we een lunchpakket mee of eten we in een lokaal 
restaurant. ‘s Avonds dineren we in het hotel 
(water op tafel incl.).

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

20-26 april WANDELVAKANTIE (GRANDE TRAVERSATA ELBANA) 
OP ELBA 

Hotel Villa Ombrosa***
Va. 30 jaar € 1.320 7817

Vluchten
• Heenreis: Charleroi-Pisa, maandag 20 april om 

9.15 u., aankomst om 11 u.
• Terugreis: Pisa-Charleroi, zondag 26 april om 

20.50 u., aankomst om 22.35 u.
Uren onder voorbehoud van wijzigingen door de lucht-
vaartmaatschappij.

Wandelniveau: 
In 4 dagen stappen we de GTE, een mooie wandelroute, die Elba 
geheel doorkruist. De wandelingen variëren tussen 13 en 16,5 km. Elke 
avond rijden we met de bus terug naar ons hotel. De wandelingen 
zijn vooral ‘off road’ doorheen prachtige natuur. Een goede 
stapconditie en beschikken over de nodige outdoor kledij, vooral goede 
wandelschoenen, zijn noodzakelijk.

Uitgebreide toelichting bij het wandelprogramma kan je  
terugvinden op de website van Gezinssport Vlaanderen  
(www.gezinssportvlaanderen.be/vakanties). 
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Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

30 mei -6 juni
WANDELEN IN DE VOETSPOREN VAN DE ETRUSKEN 

Loreana Park Hotel*** 
Lago di Bolsena - Italië

Va. 30 jaar € 1.315 7623

Vluchten
• Heenreis: Zaventem-Rome, zaterdag 30 mei om 7.30 u.,  

aankomst om 9.30 u. in Flumincino
• Terugreis: Rome-Zaventem, zaterdag 6 juni om 17.50 u.,  

aankomst om 19.50 u. in Zaventem

PRIJS INCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Zaventem, Rome Fiumincino, incl. bagage 
max. 10 kg (afmeting 55/44/20) en tas of rugzakje (40/20/25)

• Transfers vanuit hotel met privé bus 
• Verblijf in volpension (water en wijn op tafel), ‘s middags een 

lunchpakket
• Wandelprogramma o.l.v. ervaren gids
• Alle entrees

PRIJS EXCLUSIEF

• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij inschrijving: € 50. Bijboeken 
van een koffer na inschrijving kost € 80  
(i.e. tarief van de luchtvaartmaatschappij)

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 100
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van  

12 euro per gezin.

Lago di Bolsena - Italië

Wandelen in de voetsporen  
van de Etrusken
Rondom het meer van Bolsena, halfweg tussen Siëna en Rome, valt 
heel wat te ontdekken. Op weinig plaatsen zijn zoveel overblijfselen 
van de Etruskische cultuur te vinden als in het tufsteenlandschap van 
Latium en Zuid-Toscane. Tijdens deze fantastische wandelvakantie 
ontdek je het ongerepte Italiaanse land van dit mysterieus volk. We 
bieden je een uitdagend wandelprogramma aan met tal van culturele 
hoogtepunten onder leiding van een professionele wandelgids. 

Programma
Al wandelend verkennen wij enkele prachtige natuurparken, een 
beschermd gebied aan de Tyreense zee en een stukje van de Via 
Francigena (de bedevaart route Canterbury-Rome). De hoog ontwikkelde 
en rijke Etruskische cultuur, de voorloper van de Romeinse cultuur is 
hier niet weg te denken. Al was het maar vanwege de vele graftomben 
(Necropoli) die wij tijdens de wandelingen aantreffen. Ter afwisseling van 
het wandelprogramma staan er bovendien ook enkele stadsbezoeken op 
het programma:

• het prachtige Orvieto gelegen op een blok van tufsteen, 
• Viterbo met zijn middeleeuws kwartier en thermen 
• Bagnoregio: la Citta che muore
• Bolsena, Montefiasconi, Pittigliano en Bomarzo 
• de prachtige tuinen van Villa d’Este in Tivoli. 

Dit alles in combinatie met een goed hotel, meteen gelegen aan de 
oevers van het Lago di Bolsena, een heerlijke Italiaanse keuken en een 
ontspannen sfeer maken van deze vakantie ééntje om niet te missen. 

Verblijf
Loreana Park Hotel*** ligt vlakbij het meer van Bolsena, 
op wandelafstand van het historische stadscentrum. 
Het Lago di Bolsena ligt in het noordelijke gedeelte van 
de regio Latium (Lazio), tussen de regio’s Toscane en 
Umbrië. We verblijven in volpension (incl. water en wijn 
bij de maaltijden). De kamers zijn gezellig ingericht en 
beschikken elk over eigen sanitair, een balkon of terras, 
airconditioning, tv en gratis internettoegang. Vanop het 
terras heb je een wijds zicht over het meer en mooie 
omgeving. Buitenzwembad en (privaat) park.

Wandelniveau: (    )  normale stapconditie

• 5 wandelingen van 6 à 15km
• Niveau: normale stapconditie
• Hoogtemeters: tot maximum 580m
• Parcours: verhard en onverhard terrein maar 

makkelijk begaanbaar.

ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN
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Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs leden Code

13-20 september 
WANDELEN IN NOORD-GRIEKENLAND

Verschillende hotels 
Va. 30 jaar € 1.455 9138

Actief ontdekken van het krachtige 
Noorden van Griekenland

Ontdek de vele culturele, rustieke en bruisende 
hoogtepunten van Noord-Griekenland in een volledig 
georganiseerde groepsreis met Gezinssport Vlaanderen. 
Fiets doorheen Thessaloniki, wandel op de Olympus, laat 
je imponeren door de machtige kloosters van Meteora, … 
Een echte aanrader voor wie houdt van ongerepte natuur, 
geheimzinnige mythologie, lekker eten en hartverwarmende 
Griekse gastvrijheid! 

Programma
Dag 1: check in en diner.
Dag 2: culinaire wandeling met aansluitend lunch. High light 
tour (2 uur) langs volgende bezienswaardigheden: witte Toren, 
Alexander de Grote, Paraplus, Kamara boog Galerius, Paleis 
Galerius, Rotanda.
Dag 3: bezoek klooster Johannes de Doper, picknick, bezoek 
Koningsgraven. Wandeling via de Kloof tot aan de Bath of Zeus 
(6 km).
Dag 4: bezoek aan Oude Agios Dionysos klooster, wandeling 
vanaf Prionia langs de watervallen (7 km) met picknick 
onderweg.
Dag 5: wandeling naar en het bezichtigen van het klooster in 
Kalambaka. Nadien bezoek aan het Varlaan klooster.
Dag 6: bezoek aan het kasteel van Platamonas. Wandeling vanaf 
het kasteel naar Neoi Poroi of Leptokaria aan de kust. Bezoek 
aan de Tembi Vallei.
Dag 7: Pella is de geboorteplaats van Alexander de Grote. 
We bezoeken hier het museum met nadien een wandeling in 
de buurt van de thermen van Pozar, inclusief bezoek aan de 
thermen.
Dag 8: begeleide stadswandeling door Ano Poli. Vrije tijd in de 
stad. Transfer naar luchthaven.

Vluchten
• Heenreis Charleroi-Thessaloniki,  zondag 13 sep-

tember (vertrek- en aankomsturen vanaf februari 
online te raadplegen)

• Terugreis Thessaloniki-Charleroi, zondag 20 sep-
tember (vertrek- en aankomsturen vanaf februari 
online te raadplegen)

PRIJS INCLUSIEF

• Vluchten H/T Brussel-Charleroi, Thessaloniki, incl. bagage max. 
10 kg (afmeting 55/40/20) en tas of rugzakje (40/20/25)

• Transfers ter plaatse met privé bus 
• Verblijf in volpension (water en wijn bij het diner)
• Het volledige programma, incl. alle entrees en Nederlandstalige 

gids bij alle bezoeken 

PRIJS EXCLUSIEF

• Extra koffer tot 20 kg, geboekt bij inschrijving: € 50. Bijboeken 
van een koffer na inschrijving kost € 80 (i.e. tarief van de 
luchtvaartmaatschappij)

• Optionele annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Eenpersoonskamer: € 140
• Administratierecht: 6 euro per persoon met een maximum van 

12 euro per gezin.

Verblijf
We reizen rond en verblijven in verschillende hotels:
• In Thessaloniki: Egnatia Hotel*** (3 nachten). Centrale 

ligging in Thessaloniki, op 10 minuten lopen van het 
Aristotelesplein.

• In Litochoro: hotel Villa Pantheon*** (4 nachten)

Wandelniveau: Thessaloniki, Olympos & de Meteora kloosters

ACTIEVE VAKANTIES VOOR VOLWASSENEN
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ACTIEVE VAKANTIES VOOR 50-PLUSSERS

Vakantiecentrum Reigersnest - Koksijde

Fiets- en wandelweek aan zee

PRIJS INCLUSIEF

•  Verblijf in volpension
•  Welkomstaperitief bij aankomst
•  Dagelijks begeleid wandel- en fietsprogramma
•  Gebruik van materiaal en sportaccommodatie

PRIJS EXCLUSIEF

• Drank aan tafel
• Eenpersoonskamers zijn beperkt beschikbaar, mits supplement van 

€ 65.
• Vervoer van en naar het hotel dien je zelf te voorzien.
• Het huren van een fiets is mogelijk, mits supplement van 35 euro voor 

een gewone fiets (huur voor 5 dagen) of 80 euro voor een elektrische 
fiets (huur voor 5 dagen).

Tijdens deze week geniet je niet alleen van de gezonde 
zeelucht, maar staat ook heel veel plezier centraal. Samen van 
het leven genieten, sporten en ontspannen, daar gaat het om 
in deze fiets- en wandelweken.

Programma
Onze begeleiders zorgen elke voormiddag voor een actieve 
wandeling, een wedstrijdje netbal of petanque. 
‘s Namiddags staat er dagelijks een fietstocht gepland langs 
prachtige natuur en bezienswaardigheden. Tijdens de fietstochten 
ontdekken we het aantrekkelijke achterland met zijn polders, 
heuvels en weidse vlakten, de charmante Westhoekstadjes met 
hun rijk verleden en pittoreske hoekjes en de vele kleine idyllische 
dorpjes. 
‘s Avonds is er tijd voor gezellig samenzijn in de bar, om een 
terrasje te doen op de dijk of mee te doen aan een leuke quiz, 
bingo of activiteit van het vakantiecentrum.

Verblijf
Vakantiecentrum Reigersnest ligt midden in de duinen, op 
een tiental minuutjes wandelen van het strand van Koksijde. 
Deze bruisende badplaats vormt een uniek natuurpalet 
boordevol cultuur, visserijfolklore en authentieke 
gezelligheid. Parkeren kan vlakbij het vakantiecentrum. 
Het vakantiecentrum beschikt over comfortabele kamers 
met badkamer met douche en toilet. In het restaurant kan 
je genieten van heerlijke maaltijden. Gezellige bar met 
prachtig zonneterras, tv-zaal.

Periode Programma - Hotel Leeftijd Prijs niet-leden Prijs leden Code

14 juni-19 juni

30 aug-4 sep 

FIETS- EN WANDELWEEK AAN ZEE
Vakantiecentrum Reigersnest 

Koksijde
va. 50 jaar € 448 € 408

2125

2136

   Aankomst eerste dag om 16.30 u.

EXTRA PERIODE

NAJAAR 2020



28 sportief zomervakanties 2020 

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GROOTOUDERS & KLEINKINDEREN

Pret aan zee met de kleinkinderen

Zorg je regelmatig voor de kleinkinderen en wil je deze tijd samen 
op een actieve manier doorbrengen? Wat dacht je van een midweek 
boordevol sport, spel en héél veel plezier? Samen sporten, spelen en 
beleven kan in onze volledige georganiseerde midweken aan zee of 
in het bos.

Programma
Het programma biedt een verscheiden aanbod van activiteiten voor 
grootouders én hun kleinkinderen. In de voormiddag staan er 2 uren 
sport & spel op het programma. ‘s Namiddags, na de siësta, vliegen we er 
opnieuw in voor een drietal uurtjes bewegen. ‘s Avonds sluiten we af met 
een leuke avondanimatie. 

Alle activiteiten worden in goede banen geleid door ervaren kampleiders 
en jeugdige animatoren.

Voorbeeldprogramma
Dit programma kan variëren naargelang locatie en weersomstandigheden.

Dag 1: in de namiddag heet ons vrijwilligersteam jullie welkom 
in het hotel. Na het installeren van de kamers maken we tijd om 
elkaar en de omgeving wat beter te leren kennen tijdens enkele 
kennismakingsspelletjes en een verkennende wandeling in de buurt van 
het hotel.

Dag 2: we trekken een dagje naar het strand voor toffe spelletjes 
met de parachute en wereldbal. We spelen strandestafette en doen 
waterspelletjes, trekken met onze emmertjes naar de zee en maken 
modder-zandtaartjes. We spelen strandtikkertje en jagerbal.

Dag 3: shaken met die billen! Oma’s, opa’s en kinderen laten hun beste 
dansmoves zien. Onze vrijwilligers leren je een leuk dansje aan om te 
tonen aan de mama’s en papa’s bij thuiskomst.

We trekken de duinen in op zoek naar een schat. Laten een vlieger op en 
proberen visjes en garnaaltjes te vangen met onze schepnetjes.

Dag 4: vandaag maken we kennis met tal van sporten: voetbal, honkbal, 
kubb, petanque, strandtennis en –badminton. We bouwen zandkastelen 
en versieren ze met schelpjes. Wie maakt het mooiste kasteel?

Dag 5: go-carts rijden op de dijk en nadien een ijsje eten. De ideale 
afsluiter van een actieve midweek aan zee!

Oostende - Koksijde

Nog nooit vroeg er eentje:  “wanneer gaan we 
naar huis?”

Madi Nagels(oma van Lars (10), Winne (8), Gaston (7) en Maurice (5)
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Periode Hotel Leeftijd Prijs Prijs leden Code

6-10 juli
24-28 augustus

ACTIEVE GROOTOUDER-KLEINKIND-
VAKANTIE

Vakantieclub Vayamundo 
Oostende

-3 jaar € 75 € 35

2728
2735

3-5 jaar € 290 € 250

6-11 jaar € 320 € 280

va. 12 jaar € 450 € 410

17-21 augustus

ACTIEVE GROOTOUDER-KLEINKIND-
VAKANTIE

Vakantiecentrum Reigersnest
Koksijde

-3 jaar € 75 € 35

2134
3-5 jaar € 285 € 245

6-11 jaar € 330 € 290

va. 12 jaar € 415 € 375

Vakantiecentrum Reigersnest - Koksijde

Vakantiecentrum Reigersnest ligt midden in de duinen, op 
een tiental minuutjes wandelen van het strand van Koksijde. 
Parkeren kan, gratis, vlakbij het vakantiecentrum. Reigersnest 
beschikt over comfortabele kamers voor 2 tot 5 personen 
en enkele familiekamers voor 6 tot 8 personen. Elke kamer 
beschikt over een eigen badkamer met douche, toilet en 
wastafel. Gezellige bar met peuterspeeltuin, binnenspeeltuin 
met speelbox, ballenbad en springkasteel, buitenspeeltuin en 
tv-zaal. Gratis WIFI in de bar.

Vakantieclub Vayamundo - Oostende

Vakantieclub Vayamundo ligt vlakbij het strand van Oostende 
en is gemakkelijk bereikbaar met de trein (naar Oostende) en 
de kusttram (halte Ravelingen). Parkeren kan eventueel in de 
betalende ondergrondse parking van het hotel (rechtstreeks te 
reserveren bij Vayamundo). 
We beschikken over comfortabele studio’s met 
slaapgelegenheid voor 4 tot 8 personen (aparte kamer en 
zetelbed in living). Alle kamers zijn voorzien van een mooie 
zithoek met flatscreen-tv, badkamer met douche, wastafel en 
toilet.  
Overdekt zwembad, sporthal, grote binnenspeeltuin, 
tafeltennistafels, reuzegezelschapsspelen, indoor petanque en 
volksspelen.

Verblijf & periodes
We bieden deze vakantie aan in een midweekfor-
mule (aankomst op maandagnamiddag om 17 u., 
vertrek op vrijdagnamiddag om 17u.). Verblijf is in 
volpension. Je hebt de keuze uit twee verblijven: 
Vakantieclub Vayamundo Oostende of Vakantie-
centrum Reigers nest in Koksijde.
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Periode Hotel Leeftijd Prijs Prijs leden Code

1-5 juli De Bosberg - Houthalen

-3 jaar € 75 € 35

1827
3-5 jaar € 270 € 230

6-11 jaar € 320 € 280

va. 12 jaar € 390 € 350

ACTIEVE VAKANTIES VOOR GROOTOUDERS & KLEINKINDEREN

Natuur en avontuur in het bos
Het belooft een midweek te worden vol sport, spel en avontuur. We 
verkennen de uitgestrekte bossen van Park Midden Limburg, spelen 
spannende bosspelen en gaan op zoektocht in de natuur.  
We vertoeven, spelen en ravotten zoveel mogelijk in de buitenlucht.

Programma
Dit programma kan variëren naargelang locatie en weersomstandigheden.
Dag 1: in de namiddag heet ons vrijwilligersteam jullie welkom 
in het hotel. Na het installeren van de kamers maken we tijd om 
elkaar en de omgeving wat beter te leren kennen tijdens enkele 
kennismakingsspelletjes en een verkennende wandeling rond het hotel.
Dag 2: We gaan op avontuurlijke verkenning in Kelchterhoef, langs 
een vijverbrug met hangbrug, plankenpaden op de vijver aan Hoeve 
Mieneke en een knuppelpad doorheen het moerasbos. 
Na de middag spelen we met de parachute en wereldbal en nemen we 
een plons in het zwembad van de Bosberg.
Dag 3: waterplezier hier! We spelen waterspelletjes (bij goed weer) en 
ontdekken verschillende leuke sporten, zoals honkbal, voetbal, tennis 
en badminton. We dagen elkaar uit in een 1 tegen allen!
Dag 4: op beestig bomenpad! Het Beestige Bomenpad is 2,1 km lang 
en brengt ons langs het speelbos en over de Holle-bollebrug naar 
allerlei avontuurlijke spelelementen zoals de Wijersmemory en de 
dierentwister. We verzamelen onderweg allerlei blaadjes en takjes, 
waar we een mooi knutselwerk mee kunnen maken.
Dag 5: crossen door de bossen! We spelen verstoppertje (omgekeerd) 
en tikkertje boomstam. We bouwen een kamp in het bos en spelen een 
spannend bosspel.

Ligging
Vakantiecentrum De Bosberg ligt midden in het 
prachtige Park Midden Limburg. Met de natuur, sport- 
en recreatiemogelijkheden in de buurt is het een 
trekpleister voor elke actieve “rustzoeker”. 
We overnachten in familiekamers met eigen sanitair. 
Maaltijden in buffetvorm. 
Binnenzwembad, tennisterreinen, speeltuinen, 
een speelbos, een echt zwemmeer met strand op 
wandelafstand.

Bosberg Houthalen

PRIJS INCLUSIEF

• Verblijf in volpension (incl. water aan tafel)
• Begeleiding door kampleider en jeugdige animatoren
• Volledig georganiseerd programma en gebruik materiaal

PRIJS EXCLUSIEF

• (Fris)Drank aan tafel
• Optioneel: annulatieverzekering (5% van de totale reissom)
• Vervoer van en naar de kampplaats
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Voor een heerlijk dagje uit...

... of een ideale vakantie

De hele familie in beweging!

www.familiefit.be

Doe 
mee en 

win!
Ontvang wekelijks nuttige 
beweegtips en oefeningen

Laat je uitdagen door onze 
sportieve gezinsuitdagingen

Verzamel virtuele medailles

Win maandelijks leuke prijzen
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Zoek 
     boek 
online!
www.gezinssportvlaanderen.be

Doe mee aan onze 
zomerse zoektochten in Eeklo.

Elke dag in juli-augustus-september.

ZOMERTIP!

Zoek 
     boek 
online!
www.gezinssportvlaanderen.be

Doe mee aan onze 
zomerse zoektochten in Eeklo.

Elke dag in juli-augustus-september.

ZOMERTIP!

DOE MEE AAN ONZE  
ZOMERSE ZOEKTOCHTEN IN SINT-TRUIDEN

ELKE DAG IN JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER


