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Beste ouder
Beste deelnemer

Voor jou ligt de nieuwste zomerbrochure van Top Vakantie vzw met daarin onze vakanties met 
overnachting tijdens de komende zomervakantie. Met ons nieuwe zomeraanbod willen we 

opnieuw duizenden kinderen en jongeren een waardevolle vakantie bezorgen. Om dit te 
bereiken selecteerden we zorgvuldig toffe en kwaliteitsvolle thema’s en activiteiten. Zoals 

steeds zorgen we ervoor dat we een gezonde mix van themavakanties, sport-, instructie- en 
avonturenkampen, taal- en informaticaverblijven, culturele ontdekkingsreizen, STEM-

academiekampen, …  aan kunnen bieden, en dit in binnen- en buitenland. Zo vindt elkeen 
gegarandeerd een vakantie die hem of haar op het lijf geschreven is.

Je vindt in deze brochure, naast onze gevestigde waarden, een heleboel nieuwigheden 
terug! Musical Stage, Orchestrate, trainen met een Jedi, waterballet, sneeuwpret in de 

zomer of een roadtrip door eigen land … voel jij het ook al kriebelen om te vertrekken? 
Deze, en nog veel meer nieuwe verblijven, vind je allemaal terug in deze brochure. 
Zoek je het liever over onze landsgrenzen heen, dan vind je ook enkele nieuwe 

bestemmingen in het buitenland: één met de natuur in Wales, op ontdekking in het 
zonovergoten Kroatië of genieten op Gran Canaria. Voor de echte globetrotters hebben  

we eveneens een aanbod om ‘U’ tegen te zeggen: walvissen spotten op de Azoren,  
een tropische cocktail van strand, natuur en cultuur op Bali of salsa dansen in Cuba!  

Eén voor één onvergetelijke reizen die op jou wachten! Je kan trouwens vanaf nu ook in 
september bij ons terecht voor een leuke vakantiebeleving; handig voor onze studenten!

 Voor al deze vakanties geldt uiteraard dat we steeds met grote zorg alle aspecten ervan 
organiseren. Zo zijn onze intern opgeleide medewerkers echt topklasse. Zij zorgen ervoor dat 

ieder kind of jongere zich thuis voelt en de tijd van zijn of haar leven beleeft.

Want iedere deelnemer een fantastische vakantie bezorgen, daar gaan we voor!

Prettige vakantie!

 Cedric Blanpain 
Afgevaardigd bestuurder

Top Vakantie Vormingswerk en 
Vrijetijdsbesteding voor Jongeren vzw 
Vleurgatsesteenweg 113 – 1000 Brussel
T: 02 648 98 23
F: 02 648 65 94
E: info@topvakantie.be
W: www.topvakantie.be 

 : Top Vakantie vzw 
RPR 417.241.639

WIE ZIJN WIJ?

Iedereen verdient vakantie! 

Verantwoordelijke uitgever
Cedric Blanpain 
Vleurgatsesteenweg 113
1000 Brussel  
 
Openingsuren 
van maandag tot en met vrijdag  
van 09.00u tot 12.30u 
en van 13.30u tot 17.00u 

Deze brochure werd gedrukt op papier van verantwoorde herkomst.

Top Vakantie vzw wordt als landelijk  
georganiseerde jeugdvereniging door de 
Vlaamse overheid erkend. 

Licentie AEP A 1802
Lid van ISTO

Top Vakantie vzw, Vacances Vivantes asbl, 
Diensten- en Coördinatiecentrum AEP vzw AEP Group
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KORTINGEN EN SOCIAAL FONDS

MET KORTINGEN KOM JE NÓG VOORDELIGER WEG.
TOP VAKANTIE BIEDT 4 KORTINGSMOGELIJKHEDEN AAN:

FISCALE AFTREKBAARHEID 
Een Top Vakantie voor jongeren van 3 tot en met 11 jaar is fiscaal aftrekbaar! De maximale aftrek bedraagt € 11,20 
per dag per kind. Top Vakantie vzw stuurt je automatisch een fiscaal attest na afloop van jouw verblijf. Indien je bij 
inschrijving een e-mailadres opgeeft, zal dit attest per e-mail verstuurd worden.

KORTING VIA WERKGEVER 
Een groot aantal werkgevers komt tussen in de kosten van onze verblijven. Hieronder geven we een lijst mee van onze 
partners. Dit overzicht is echter niet volledig: neem contact op met ons of met je werkgever voor meer informatie! 

KORTING VIA ZIEKENFONDS 
We werken samen met verschillende ziekenfondsen die hun leden een korting bieden op onze vakanties. Hieronder 
vind je een overzicht. Ook hier is de lijst echter niet volledig. Heel wat zieken-
fondsen bieden namelijk een korting aan op onze kinder- en jongerenvakanties. 
Neem contact op met ons of je ziekenfonds voor meer informatie! 
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TOP VAKANTIE MET EEN 
HART VOOR KINDEREN 
EN JONGEREN!
          

Top Vakantie is, sinds haar oprichting, een 
sociaal geëngageerde organisatie. Enerzijds 
kunnen, dankzij haar Sociaal Fonds, jaarlijks 
heel wat kinderen en jongeren uit minder 

bemiddelde gezinnen en gezinnen die het 
door omstandigheden (financieel, medisch, …) 
moeilijk hebben, deelnemen aan onze 
vakanties. Sociaal kwetsbare kinderen en 
jongeren de kans geven om gratis of tegen 
sterk verminderde prijzen op vakantie te laten 
gaan, daar gaan we voor! In deze doen we 
vaak een beroep op de communicatiekanalen 
van het Steunpunt Vakantieparticipatie.

Anderzijds ondersteunen we met Top 
Vakantie ook diverse projecten voor kinderen 
en jongeren die net dat tikkeltje meer zorg 
nodig hebben. Zo organiseren we reeds jaren, 
samen met de Diabetes Liga, een vakantie 
voor kinderen met diabetes en startten we, 
samen met Hartekinderen vzw, in de herfst-
vakantie van 2015 met een vakantie voor 
kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Heeft jouw kind trouwens nood aan een 
bijzondere zorg op onze vakanties, neem 
dan gerust contact op met onze diensten 
en samen kunnen we bekijken wat de 
mogelijkheden zijn en hoe we dit concreet 
kunnen invullen: extra opvolging, één op één- 
begeleiding, enzovoort.

SPECIALE ACTIE “MEMBER GETS MEMBER”: -10 %! 
Ben je al met Top Vakantie weggeweest 
en wens je een vriend(in) of een  
familielid mee te nemen? Goed idee! 
Wij bieden 10 % korting aan jouw 
vriend(in) die nog nooit met ons mee geweest is en dit 
geldig op onze verblijven in België. Om je te bedanken 
voor je peter- of meterschap, ontvang jij van ons een 
kortingsbon ter waarde van € 25,00. Deze is geldig op 
jouw volgende verblijf, niet cumuleerbaar met andere 
kortingen en niet inruilbaar tegen geld of een ander 
betaalmiddel. Je vriend(in) dient enkel jouw naam en 
voornaam te vermelden op het inschrijvingsformulier 
met de vermelding “MGM-actie”.

MEER INFO OVER ONZE ‘LIGHTPRIJZEN’?
Bel 02 648 98 23, mail naar info@topvakantie.be  
of surf naar www.topvakantie.be.
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PLUSPAS
MEER VOOR MINDER

…
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HET ABC VAN TOP VAKANTIE

ALL IN-FORMULE? GEEN VERRASSINGEN! 
Een Top Vakantie, daar zit héél wat in! Bij ons geen 
onaangename verrassingen net vóór het vertrek of 
tijdens de reis! Met uitzondering van het zakgeld is 
alles inbegrepen (logement, transport, volpension, 
activiteiten, uitstappen, begeleiding, verzekeringen, 
permanentiedienst 24/24 uur, …).

BEGELEIDING 
Erkende animators zorgen voor evenwichtige 
activiteiten en een ontspannen sfeer. Daarbij houden 
we altijd rekening met jouw mogelijkheden. 

REIS 
Naargelang de bestemming reis je met trein, bus 
of zelfs per vliegtuig. In principe vertrekken al onze 
groepen vanuit Brussel. Bij een trein- of vliegtuigreis 
zorgt een autobustransfer voor vervoer van eind-
bestemming naar vakantiecentrum. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
De uurregelingen, de lijst met de reisbenodigdheden 
en andere nuttige inlichtingen worden ongeveer twee 
weken voor de afreis naar de deelnemers verstuurd. 
Dit gebeurt per mail naar de deelnemers (ouders) 
waarvan we een e-mailadres hebben; per post naar 
de overige deelnemers (ouders). 
 
Nieuw! Raadpleeg nu ook alle informatie via het  
documentcenter op onze website www.topvakantie.be.  
Klik rechtsboven om in te loggen en je vindt alle 
informatie (factuur, uurregeling, reisbenodigdheden, 
attest van deelname (na het verblijf), ...) terug over de 
door jou gereserveerde vakantie.

CENTRA 
Alle centra beschikken over uitstekende zalen en 
lokalen voor ontspanningsactiviteiten, aangename 
restaurants, correcte en goed uitgeruste slaapzalen 
of slaapkamers en sanitaire voorzieningen.

FOTO’S 
Tijdens en na het verblijf worden soms foto’s 
gepubli ceerd in onze tijdschriften, op onze website, 
onze social media-kanalen, … Inschrijven voor 
één van onze verblijven wil dus ook zeggen dat 
zowel deelnemers als ouders hiermee akkoord 
gaan. Indien dit niet het geval zou zijn, dient dit 
schriftelijk meegedeeld te worden bij de inschrijving. 
Wij moedigen onze begeleiders steeds aan om 
foto’s te nemen tijdens de vakantie en deze via een 
kampwebsite ter beschikking te stellen. In sommige 
vakantiecentra is dit echter niet mogelijk. 

BIJZONDERE ZORG NODIG? 
Onze diensten en begeleiders houden rekening met 
bijzondere verzoeken en voorschriften voor dieet, 
allergie, medische behandeling en psychologische 
op vang. Aarzel niet om hierover contact met ons op 
te nemen: discretie is verzekerd. In het belang van 
de jongere én de groep vragen wij met aandrang om 
de medische fiche volledig en correct in te vullen. 
Vegetarische menu’s worden niet gegarandeerd in 
het buitenland.

DUURZAAMHEID
Top Vakantie vzw slaat samen met de Stichting AEP 
de handen in elkaar voor een duurzame wereld. 
Daarom investeren we in groene energie in onze 
centra. In onze vakantiecentra Emmaüs en Excelsior 
in Sint-Idesbald wordt nu al energie gewonnen uit 
zonnepanelen. 

TOT SLOT …
Top Vakantie vzw neemt duidelijke standpunten in 
over drugs en alcohol. Zonder er een moreel oordeel 
over te willen vellen, passen die niét in onze visie.  
Wil je hier graag meer over weten?  
Neem een kijkje bij onze algemene voorwaarden op 
www.topvakantie.be.
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FUN VOOR ALLE LEEFTIJDEN!

Vakanties met overnachting | Themavakanties

EEN ONVERGETELIJKE 
VAKANTIE DICHT BIJ HUIS 
          
Top Vakantie stelt je de tofste themavakanties 
voor, verspreid over het hele land. Onze verblij-
ven bieden je nét dat tikkeltje extra! Je wordt 
beter in je favoriete sport, activiteit of hobby 
waarvoor je kiest, leeft je uit en laat je fantasie 
de vrije loop. Onze vakanties worden uitgewerkt 
en geanimeerd door teams gemotiveerde be-
geleiders die Top Vakantie zelf opleidt. Je mag 
dus rekenen op begeleiders die weten wat ze 
doen. 

Onze pedagogische projecten bieden aandacht 
voor de bijzonderheden van elke leeftijdsgroep. 
Persoonlijke aandacht en respect voor jouw 
achtergrond en overtuiging, zijn bij ons vaste 
waarden. Want dat jij je meteen oké voelt in de 
groep vinden we even belangrijk als het pro-
gramma zelf!

3 tot 6 jaar
Troetelvakantie! 

De eerste keer alleen met vakantie 
gaan is voor jou een hele uitdaging. 
Onze lieve animators staan altijd 
voor je klaar en zullen je alle 
aandacht geven die je nodig hebt. 
Je logeert in een leuke en gezellige 
omgeving waar je je geen moment 
zal vervelen!

12 tot 14 jaar / 14 tot 16 jaar   
Meer dan een vakantie! 

Met Top Vakantie gaan er nieuwe 
werelden open: aan jou om ze binnen 
te treden. Of het nu gaat over sport, 
computer- of talenkennis, ... Top Vakantie 
pakt het professioneel aan. En jouw 
waardevolle vakantietijd blijft je voor 
altijd bij!

16+ jaar
Young adults! 

Top Vakantie biedt je een goedgevulde, leuke vakantie waar 
jouw inbreng wordt gewaardeerd. Of je nu een avontuur 
wil beleven, iets wil bijleren of gewoon even je zinnen wil 
verzetten, wij hebben zeker iets voor jou!

6 tot 8 jaar / 8 tot 10 jaar   
Op ontdekking ...    
           
Joepie, jij gaat op Top Vakantie! 
Veel vriendjes en vriendinnetjes 
maken en leuke begeleiders 
die jou van alles leren. Leef 
je helemaal uit terwijl je je 
verkleedt, speelt op het strand of 
in het bos en je heel wat nieuwe 
dingen ontdekt!

10 tot 12 jaar
Let’s be friends! 

Wauw, eindelijk vakantie! Tijd voor het échte 
leven. Met Top Vakantie leer je alle theorie waar 
je op school over hoorde van dichtbij kennen. 
Sterker nog: je begint er gewoon zélf aan! 
Samen met nieuwe kameraadjes die er net 
als jij heel veel zin in hebben.
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

Als het kriebelt, moet je bewegen!
Hou jij absoluut niet van stilzitten? Zit je vol energie 
en doe je niets liever dan bewegen, ravotten, rennen, 
springen en dansen? Tijdens deze vakantie schudden 
we al onze ledematen los! We leren klimmen en 
klauteren, ravotten en leven ons uit tijdens spannende 
estafettes en uitdagende sportwedstrijden. Stilstaan 
is er niet bij! Naast al dat bewegen maken onze 
animators ook tijd vrij voor rustige activiteiten zoals 
gekke verkleedpartijtjes en knutselen. 

Heel wat pret op het strand en in de duinen kan 
uiteraard niet ontbreken! Begint het al te kriebelen?

01/07-08/07/17
Koksijde 

De Zevensprong
8 3-6 jaar € 335

29/07-05/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior
8 3-6 jaar € 335

26/08-30/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior
5 3-6 jaar € 240

15/07-22/07/17
12/08-19/08/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 3-6 jaar € 330

05/08-12/08/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 3-6 jaar € 330

Klaar? Start!

Klaar voor de race?
Deze vakantie staat helemaal in het teken van alle 
helden uit Cars! Bliksem McQueen is ongetwijfeld de 
coolste racewagen van de wereld, maar is hij wel de 
snelste? Wedden dat jij veel sneller kan? Of word je 
ingehaald door Takel, Mack of Sally? Dat mag je niet 
laten gebeuren!

Zet je klaar voor spannende races, toffe 
avonturen met jouw helden en fantasierijke 
knutselateliers. Wie weet sta jij wel te blinken op het 
overwinnaarspodium? 

Een dagje Plopsaland zorgt voor de kers op de taart in 
deze vakantie vol racehelden!

 Planeet Cars Curieuzeneuze

Nieuwsgierige aagjes op ontdekking
Er is niets leukers dan samen op ontdekking gaan! Deze 
vakantie experimenteren we erop los. We ontdekken 
de fascinerende wereld van de wetenschap aan de 
hand van allerlei gekke proefjes. We maken onze eigen 
vulkaan en laten hem uitbarsten, maken kennis met de 
werking van een raket, spelen met licht en geluid en 
ontdekken nog duizend en één andere te gekke weetjes. 

Naast al dat experimenteren zorgen onze animators 
voor knotsgekke spelletjes en nemen ze jou een dagje 
mee voor heel wat fun in Plopsaland!

Een vakantie voor professors in spé!  

01/07-08/07/17 Koksijde
De Zevensprong 8 3-6 jaar € 350

22/07-29/07/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 3-6 jaar € 350

12/08-19/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior
8 3-6 jaar € 350

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn.

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn.

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn.
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Er zit muziek in deze vakantie!
We nemen je deze week mee op een muzikale 
wereldreis! Elke dag ontdekken we een nieuw stukje 
van de wereld en vormen dit om tot een muzikaal 
spektakel! We spelen op instrumenten en bewegen 
op muziek. Zingen, trommelen, dansen, … het hoort 
er allemaal bij. We voelen de muziek kriebelen tot in 
onze kleine teen! Daarnaast maken we ook tijd voor 
knutselen, verhaaltjes lezen, leuke verkleedpartijtjes 
en heel veel te gekke spelletjes!

Met de zee vlakbij kan heel wat strandpret uiteraard 
niet ontbreken. Een dagje Plopsaland zorgt voor de 
kers op de taart!

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

8 3-6 jaar € 355

08/07-15/07/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 3-6 jaar € 350

29/07-05/08/17
19/08-26/08/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 3-6 jaar € 350

15/07-22/07/17
19/08-26/08/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 3-6 jaar € 340

05/08-12/08/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 3-6 jaar € 340

Do Re Mi

Top Vakantie zomer 2017

De Knutselkoffer

Fun voor creatieve kinderhanden
Deze vakantie duiken we in onze knutselkoffer en beleven 
we de leukste creatieve avonturen. Verfspatten, kleurpot-
loden en zotte knutselwerkjes vliegen ons om de oren. 
Elke dag leert onze ervaren instructeur ons leuke tech-
nieken, helemaal op maat van onze jongste deelnemers. 
We gaan aan de slag met gekend materiaal en samen 
experimenteren we er ook op los. Iedereen leert iets bij! 

Naast de creatieve ateliers maken we volop tijd voor 
pret aan zee en in het vakantiedomein. Onze enthousi-
aste animators zorgen voor een gevarieerd programma 
vol sport, spel en fantasie. Een uitstap naar Plopsaland 
zorgt ongetwijfeld voor de kers op de taart.

Let’s count to three!
Leer jouw eerste woordjes Engels met Dora de 
verkenner en al haar vriendjes. Onder begeleiding van 
een ervaren instructeur zet je jouw eerste stapjes in 
deze taal. We oefenen het tellen tot tien, leren de kleuren 
in het Engels kennen en oefenen kleine conversaties. 
Spelenderwijs ontdekken staat op de eerste plaats, geen 
les maar wel veel plezier maken staat centraal! 

Dora vergezelt je ook tijdens heel wat toffe activiteiten. 
Wat dacht je van leuke knutselateliers of een gek 
verkleedpartijtje? We genieten ook van heel wat 
speelplezier op het strand en in de duinen en beleven 
dolle pret in Plopsaland!

Hello Dora

in samenwerking met Muzikids vzw

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn.

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn. Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn.
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Top Vakantie zkt. de grootste fans!
Ya ya yippee, een hele vakantie dansen en zingen met de 
leukste K3-hits! Deze week staat helemaal in het teken 
van de drie leukste meisjes uit showbizzland. Ben jij de 
superfan die we zoeken? Ken jij alle teksten en dansjes 
uit je hoofd? Dat kan je bewijzen tijdens de leuke dans-
sessies en zangmomenten, verkleedpartijtjes en knut-
selateliers, helemaal in K3-thema. Op het einde van de 
vakantie brengen we onze eigen spetterende show voor 
alle kampgenootjes. Natuurlijk kan ook een dagje Plop-
saland niet ontbreken tijdens deze muzikale vakantie.
Oefen alvast voor de spiegel en haal je K3-kleedje uit de 
kast, want onze animators zijn er klaar voor!

Kaa-Drie!

VAKANTIES MET OVERNACHTING

01/07-08/07/17
Koksijde 

De Zevensprong
8

3-6 jaar
6-12 jaar

€ 330

05/08-12/08/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 € 330

15/07-22/07/17 Sint-Idesbald
Excelsior

8 € 330

26/08-30/08/17 5 € 235

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

26/08-30/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior
5

5-6 jaar
6-12 jaar
12-16 jaar

€ 285

15/07-22/07/2017
Sint-Idesbald

Excelsior
8 6-12 jaar € 330

05/08-12/08/2017
Sint-Idesbald

Emmaüs

Een onvergetelijke afsluiter van de vakantie!
Beleef een onvergetelijk einde van jouw 
zomervakantie tijdens deze Pretparkspecial! Je 
bezoekt maar liefst twee geweldige pretparken en 
een waterpretpark. Test de spannendste achtbanen 
uit in Bellewaerde en ontmoet al jouw favoriete Studio 
100-helden in Plopsaland. Samen met jouw vriendjes 
beleef je uren pretparkplezier!

Maar dat is nog niet alles, je krijgt ook de kans om 
de coolste glijbanen uit te testen in Plopsaqua, een 
geweldig waterpretpark. Daarnaast staan onze 
begeleiders klaar met de leukste activiteiten op het 
strand en in het vakantiecentrum. Dat wordt knallen!

Pretparkspecial

Een magische reis
Dappere Vaiana is op zoek naar haar familie en 
daar kan jij haar bij helpen! Samen gaan we op een 
ontdekkingsreis met halfgod Maui. We zeilen oceanen 
over tijdens een waanzinnig avontuur en nemen het 
onderweg op tegen monsters en alles wat ons kan 
dwarsbomen. Spannende speurtochten, uitdagende 
teamspelen, … er staat heel wat op het programma. 
Onderweg ontdek je alles over het leven in en rond 
de oceanen tijdens leerrijke spelletjes en creatieve 
ateliers.

Help jij mee aan een goede afloop? Vaiana verwacht je 
en ook onze animators staan klaar met knallers van 
activiteiten. Tot dan!

Op avontuur met Vaiana

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn.
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

01/07-08/07/17
Koksijde 

Campus Ter Duinen
8

6-12 
jaar

€360

08/07-15/07/17
29/07-05/08/17

Koksijde
De Zevensprong

8 €360

06/08-11/08/17
De Panne

Hotel Europe
6 € 270

12/08-19/08/17 *
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 **

19/08-26/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior
8 €360

Bouw met ons mee!
Deze vakantie krijg je de kans om jouw droomwereld te 
bouwen met de wereldberoemde blokjes. We bedenken 
samen de coolste constructies in LEGO. Wat dacht je 
van een snelle raket, een torenhoog gebouw of een 
echt kasteel? De keuze is helemaal aan jou! Onze 
enthousiaste animators staan je bij met raad en daad. 
Daarnaast zorgen ze ook voor een leuk programma vol 
actie, spel en avontuur. Het strand en de zee zijn vlakbij 
en een dagje Plopsaland zorgt voor de kers op de taart! 
Een droomvakantie voor LEGO-fans! 

LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep

LegoFun

22/07-29/07/17
05/08-12/08/17

Sint-Idesbald
Emmaüs 8

6-12 jaar € 355

12/08-19/08/17 Sint-Idesbald
Excelsior 8

Vos en Haas

De leukste plek in het universum
De Funplaneet aan zee staat garant voor massa’s ple-
zier! Elke dag brengt ons heel wat nieuwe avonturen. 
We leven ons helemaal in! Knotsgekke themaspelen, 
uren ravotten op het strand, creatieve ateliers, … onze 
animators zorgen voor een spetterend programma! 

Om de fun compleet te maken, trekken we er een dagje 
op uit naar Plopsaland. Wie weet 
kan je wel één van jouw leuke 
belevenissen delen met jouw 
favoriete Studio 100-figuur? 
Kom mee naar de Funplaneet 
aan zee en beleef een 
geweldige vakantie!

12/08-19/08/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 6-12 jaar *

Funplaneet

(Leren) Lezen was nog nooit zo leuk!
Vos en Haas zijn de sterren van deze vakantie. Elke dag 
nemen ze jou mee op een vrolijk avontuur. Hun leuke 
verhalen zijn de rode draad doorheen de vakantie. Maak 
je op voor een hele week fun in hun fijne gezelschap. In 
de gezellige leeshoek vind je al hun avonturen terug en 
kan je de hele vakantie lang terecht om te genieten van 
de leuke verhalen. Gaat het lezen nog wat moeilijk? Dan 
staan onze begeleiders paraat om jou een handje te hel-
pen! Vos en Haas nemen je daarnaast maar al te graag 
mee naar het strand en de zee voor uren speelplezier!

* In samenwerking met Diabetes Liga vzw
**  Voor meer info over de prijs en hoe in te schrijven, neem contact met ons op.

*  Voor meer info over de prijs en hoe in te schrijven, neem contact met ons op.

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

Met 
uitstap naar 
plopsaland!

In samenwerking met diabetesliga vzw

In het basisonderwijs zitten.

IN SAMENWERKING MET UITGEVERIJ LANNOO

©
 Uitgeverij Lannoo
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
05/08-12/08/17
19/08-26/08/17

Filot-Hamoir
Château 

d’Insegotte
8 8-12 jaar € 355

Een reis in de tijd!
Deze vakantie brengt de teletijdmachine ons recht naar 
het leven in de middeleeuwen. Het prachtige kasteel 
van Filot vormt het decor voor heel wat avonturen 
waarin jij als stoere ridder of edele jonkvrouw de 
hoofdrol speelt. Onze animators zorgen voor een hele 
resem aan middeleeuwse spelen en avontuurlijke 
uitdagingen. Maar er is heel wat meer: kom mee op 
een spannende schattenjacht, warm je spieren alvast 
op voor een partijtje boogschieten in ware Robin Hood-
stijl en verzamel al je lef om de roofvogels te trotseren. 
Durf jij ook? Deze spetterende vakantie sluiten we 
af met een schitterend middeleeuws volksfeest! Het 
belooft nu al een memorabele vakantie te worden!

De Mysterieuze Middeleeuwer

Help mee op de boerderij!
Dompel je onder in het leven op de boerderij! Elke dag 
help je de boer bij het eten geven en verzorgen van de 
boerderijdieren. Je leert heel veel bij over de koeien, 
ezels, schapen, konijnen en alle andere dieren die er 
wonen. Ga aan de slag in de moestuin en ontdek hoe 
graan uiteindelijk brood wordt. Er blijft ook tijd over om 
vele avonturen te beleven.

Voor dit verblijf werkt Top Vakantie vzw samen 
met de Vierhoekhoeve in Gijzenzele, waar de 
boerderijmedewerkers en onze animators 
klaarstaan om je een 
superleuke tijd te bezorgen.

Beestige Boeren

16/07-21/07/17
Gijzenzele

De Vierhoekhoeve
6 5-12 jaar € 350

in samenwerking met de Vierhoekhoeve

01/07-08/07/17
29/07-05/08/17

Oostvleteren
De Zonnegloed

8 8-14 jaar € 350

 

Voor grote dierenvrienden!
Tijdens deze beestige vakantie sta je elke dag tussen 
de 450 aanwezige dieren in Dierenpark De Zonnegloed, 
waar dieren die niet meer in het wild terecht kunnen 
een levenslange warme thuis krijgen. Je ontdekt meer 
dan 100 soorten dieren, van de alpaca tot de wallaby 
over de boa constrictor tot de bruine beer.

Als echte ranger mag jij helpen bij de verzorging! We 
maken samen eten voor de dieren klaar, knappen 
dierenklusjes op, gaan op speurtocht door het park en 
ontdekken zo alle diersoorten. We genieten ook van een 
veldwandeling, een tractortocht en heel wat andere 
beestig leuke activiteiten. Een geweldige vakantie voor 
dierenvrienden! 

Ranger Camp

in samenwerking met de zonnegloed vzw

Nieuw
!
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

08/07-15/07/17
05/08-12/08/17

Sint-Idesbald
Emmaüs *

8

6-12 
jaar

€ 355

15/07-22/07/17 Sint-Idesbald
Excelsior *

8 € 355

26/08-30/08/17 5 € 245

22/07-29/07/17
Geraardsbergen

De Gavers 
8 € 355

Een hele week ravotten!
Deze vakantie staat garant voor heel wat te gekke 
activiteiten in de heerlijke buitenlucht. Het strand en 
de zee lenen zich uitstekend tot uren buiten spelen en 
genieten. Er staan heel wat sportieve en avontuurlijke 
activiteiten op het programma: gocarten, een 
speurtocht, een strandkastelenwedstrijd, ... ! 

Wie aan de zee logeert, kan ook genieten van een 
uitstap naar Plopsaland! Wie in De Gavers logeert 
geniet van de vele faciliteiten op het domein zoals 
een subtropisch zwembad, minigolf en een spannend 
skelterparcours. 

Naast al dat ravotten organiseren de animators ook 
heel wat leuke en ontspannende animatie. Een echte 
topper, deze vakantie!

Ravotters

01/07-11/07/17
31/07-10/08/17

Oostduinkerke 
De Eglantier 11 10-14 jaar € 390

Timmerland

Voor grote en kleine helden
Een grote brand blussen, boeven vangen, … ze kunnen 
het allemaal! Deze vakantie maak je kennis met enkele 
grote helden. We krijgen bezoek van de brandweer die 
ons alles vertelt over vuur bestrijden, de wijkagent legt 
je uit hoe hij de buurt veilig houdt en een politie-inspec-
teur komt langs met zijn politiehond en heel wat span-
nende verhalen! Maar ook jij kan een echte held zijn! 
Samen bundelen we onze krachten en bedenken we heel 
wat kleine heldendaden waarmee we de wereld een  
stukje mooier maken! Kan jij al iets bedenken? We ge-
nieten verder van de heerlijke zeelucht en ravotten zoals 
echte helden in de duinen en op het strand. Onze anima-
tors zorgen voor spetterende activiteiten zoals spannen-
de speurtochten, smokkelspelen en superheldenraces!

08/07-15/07/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 8-12 jaar € 355

29/07-05/08/17
19/08-26/08/17

Sint-Idesbald
Excelsior

To the rescue!

Jouw eigen stad in hout
Een grote lading hout, nagels en een hamer, daar be-
ginnen we mee. Timmer er mee op los, samen bouwen 
we aan onze eigen stad! 

Laat je fantasie de vrije loop. Een eigen huisje mis-
schien? Of ga je voor een zwembad, een glijbaan of een 
schommel? Een leuke chill out zone in de stad klinkt 
ook leuk! Overleg met de kampgenootjes, plannen 
tekenen, … een stad bouwen vraagt teamwork. Onze 
handige animators staan je met raad en daad bij. Op 
het einde van het verblijf zal je kunnen genieten van je 
eigen timmerstad!

Tussen al het zagen en timmeren door leef je je uit op 
het strand en in de duinen. Ontpop jij je tot een handige 
harry?

* Met 
uitstap naar 
plopsaland!

* met uitstap naar Plopsaland
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Kunst met een potlood
Laat naar hartenlust je artistieke talenten los op de 
Tekenacademie. Dagelijks krijg je gedurende een 
halve dag tekenateliers onder begeleiding van een 
ervaren instructeur. We ontdekken vormen, kleuren, 
sierpatronen, licht-schaduw, schikking en zoveel meer.  
Zowel gekende als nieuwe materialen en technieken 
komen aan bod. Iedereen leert iets bij! 

We geven ons potlood af en toe ook wat rust om te 
boetseren, te krijten of te schilderen. Tijdens deze 
vakantie kan je ongetwijfeld al je creatieve energie kwijt!

Natuurlijk zijn er ook sportieve en leuke activiteiten en 
animatie op het domein en het strand. Alle ingrediënten 
voor een fijne vakantie zijn aanwezig! 

De Tekenacademie

VAKANTIES MET OVERNACHTING

08/07-15/07/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 6-10 jaar € 355

29/07-05/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior

01/07-08/07/17
06/08-11/08/17

De Panne
Hotel Europe

8
6

6-12 jaar

€ 355
€ 270

22/07-29/07/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 € 355

12/08-19/08/17
19/08-26/08/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8
€ 355
€ 355

19/08-26/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior
8 10-14 jaar € 395

15/07-22/07/17
05/08-12/08/17

Koksijde
Campus

Ter Duinen
8 12-18 jaar € 455

Een mega-crea-vakantie!
Ontdek heel wat kunstvormen in deze vakantie die 
barst van de creativiteit. We gaan aan de slag en 
toveren de mooiste kunstwerken tevoorschijn. We 
wagen ons ook aan gekke experimenten. Wat dacht 
je van action painting, een eigen T-shirt ontwerpen 
of een prachtig kunstwerk maken van je eigen 
strandvondsten? Onder begeleiding van ervaren 
instructeurs leert iedereen iets nieuws. Elke dag 
krijg je zo’n vier uur les. Op het einde van de week 
maken we een megatentoonstelling voor alle andere 
kampgenootjes. Dat wordt uitpakken met jouw 
kunstwerken!

KunstFabriek

Verleg je creatieve grenzen!
Ervaren instructeurs tonen je tijdens dit verblijf tal 
van manieren om je creativiteit te uiten. Hou je van 
tekenen, schilderen of werk je liever met spuitbussen, 
klei of textiel? 

Allerlei verschillende technieken 
komen tijdens deze vakantie 
aan bod. Via een experimenteel 
beeldend proces ontwikkel je 
de nodige vaardigheden om 
zelf aan de slag te gaan. Verken 
je mogelijkheden en ontdek je 
talenten tijdens dit kunstzinnig 
verblijf!

Crea Mania

Met 
uitstap naar 
plopsaland!
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

15/07-22/07/17
29/07-05/08/17

Geraardsbergen
De Gavers 

8 8-12 jaar € 360

Maak je eigen hippe kledij!
Met de naaimachine in de aanslag toveren we de 
leukste spullen tevoorschijn! 

Je leert stap voor stap de naaitechnieken kennen en 
maakt zelf je eigen kledingstuk. We geven onze eigen 
kledij ook een coole make-over. Tover dat saaie T-shirt 
om, geef die oude jurk een opknapbeurt en je loopt 
er weer helemaal hip bij! Onze ervaren instructeur 
staat je de hele tijd bij en leert je de naaimachine van 
a tot z kennen. Naast het naaien wagen we ons ook 
aan enkele andere creatieve technieken. We geven 
jou eveneens een basis haken en breien waar je thuis 
verder mee aan de slag kan. 

Binnenkort paradeer jij op de speelplaats met je eigen 
creaties. Dat zal heel wat jaloerse blikken opleveren!

Van Naald tot Draad

01/07-08/07/17
06/08-11/08/17

De Panne
Hotel Europe

8
6 8-12 jaar € 445

€ 335

Hotello Picobello

Kinderen baas!
Deze week ben jij de baas in het hotel! We leren je alle 
kneepjes van het vak: gasten ontvangen, heerlijke 
drankjes maken, hapjes voorschotelen waar je duimen 
en vingers van aflikt, schitterend gedekte tafels zetten, 
kamers kraaknet poetsen, … Kortom, alles wat de 
week voor iedereen onvergetelijk maakt! 

We wisselen dit af met pret aan zee en heel wat  
spelletjes onder begeleiding van onze ervaren ani-
mators. We logeren trouwens ook in een hotel aan de 
Belgische kust! Je draait er echt mee in het dagelijks 
gebeuren en steekt de handen uit de mouwen aan  
de receptie, helpt de kamermeisjes en toont jouw 
kunsten in de keuken.

Een complete onderdompeling in de hotelwereld!

Maak je eigen knuffelvriendjes!
Al een basis naaien onder de knie en zin om te experi-
menteren? Deze vakantie tillen we het naaien naar een 
hoger niveau en maken we onze eigen knuffelvrienden. 
Een prachtige pop met te gekke eigen kleedjes, een 
lieve beer of griezelig leuke knuffelmonsters? De keuze 
is aan jou! Onze ervaren instructeur frist allereerst de 
belangrijkste naaitechnieken met jou op, daarna gaan 
we aan de slag. Gedurende minimaal vier uur per dag 
gaan we op basis van bestaande patronen aan de slag 
en stellen we een prachtige collectie samen. 

Naast het naaien is er tijd voor actieve animatie en fun 
op het domein, in het zwembad en op het zandstrand. 

22/07-29/07/17
05/08-12/08/17

Geraardsbergen
De Gavers

8 8-12 jaar € 395

PoppenParadijs

Voor deze vakantie  
is een basiskennis naaien noodzakelijk.

Nie
uw

!
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Hello Hollywood!
De rode loper ligt klaar, deze vakantie ben jij de ster! 
Een hele week genieten we van alle glitter en glamour 
in ware Hollywoodstijl! 

Tijdens dagelijkse toneelworkshops tonen onze instruc-
teurs de kunst van het entertainen op een podium. Ex-
pressie, improvisatie en zenuwen beheersen, maar ook 
oog voor decor en kostuums, het opmaken van een script 
en hoe het publiek bespelen, komen allemaal aan bod. 

Ze leren je ook hoe je te gedragen als een superster. 
Verkleden en schminken, bewegen voor de camera, 
handtekeningen uitdelen, … Het hoort er allemaal bij! 
Alle kampgenootjes genieten op het einde van de va-
kantie van een wervelend optreden waar jij jouw talent 
kan tonen. 

Glitter & Glamour

VAKANTIES MET OVERNACHTING

15/07-22/07/17
29/07-05/08/17
19/08-26/08/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 8-12 jaar € 345 08/07-15/07/17
22/07-29/07/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

8 6-12 jaar € 355

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
05/08-12/08/17
19/08-26/08/17

Filot-Hamoir 
Château  

d’Insegotte
8 8-12 jaar € 355

Een muzikale reis
Hou je van zingen? Dans je graag? Beweeg jij ook al bij 
het horen van de eerste noot van jouw favoriete liedje?

Kom dan mee op deze muzikale reis! We nemen onze 
eigen zomerhit op, maken een bijhorende videoclip 
en veroveren hiermee het muzikale hart van elke 
inwoner van Sint-Idesbald. 

Natuurlijk leren we ook spelen op echte instrumenten, 
maar wedden dat onze zelfgebouwde instrumenten 
nog beter zullen klinken? 

Naast de muzikale activiteiten ravotten we er op los 
op het strand, aan zee of tijdens onze uitstap naar 
Plopsaland.

Music Maestro

De keuken in met Jommeke en Co
Smulpapen leven zich uit tijdens deze fijne vakantie 
vol kookplezier met Jommeke en zijn vrienden. 
Dagelijks tover je een heerlijke maaltijd op tafel. 
Inspiratie daarvoor halen we in het Wereldkookboek 
van Jommeke. Bekende en minder bekende 
ingrediënten, nieuwe kooktechnieken, heerlijke 
kruiden, … komen aan bod. Gedurende zo’n 4 uur 
per dag begeleiden onze ervaren instructeurs je 
in de didactische keuken van Château d’Insegotte. 
Onze animators nemen je daarnaast elke dag mee 
in een nieuw Jommeke-avontuur. Aan het einde van 
het verblijf krijg je het Jommeke Wereldkookboek 
mee naar huis zodat je ook thuis iedereen omver kan 
blazen met jouw kooktalent. Dat wordt smullen!

Luilekkerland

in samenwerking met Muzikids vzw

Jef Nys  
© Ballon Media, 2017



20/08-25/08/17
Mesen

Peace Village Hostel
6 8-14 jaar € 450

Voor wie kickt op avontuur
Mag het voor jou iets meer zijn? Deze vakantie is een 
combinatie van fun, actie en avontuur voor iedereen 
die graag zijn grenzen verlegt. Waag je aan een 
waanzinnig touwenparcours hoog boven de grond, 
leef je uit tijdens een sensationele paintballwedstrijd 
en schakel al je tegenstanders uit tijdens een laser 
game. De uitdaging is compleet tijdens een dagje 
indoor skiën of snowboarden in Ice Mountain te 
Komen. Aan jou de keuze!

Je beleeft de ene na de andere uitdaging. Voel de 
adrenaline!

Verplaatsingen naar de activiteiten gebeuren per fiets.

Missie Adrenaline

01/07-11/07/17
31/07-10/08/17

Oostduinkerke 
De Eglantier 11 8-12 jaar € 390

Summer Kicks XL

Een extra portie thrills aan zee!
Elf dagen lang een combi van strand-
pret en superspannende activitei-
ten, de ideale mix voor een keicoole 
zomer! Waag je aan een touwenpar-
cours hoog boven de grond of wat 
dacht je van een laserbattle waar je 
jouw kampgenootjes probeert uit te 
schakelen? Mag het nog wat meer zijn? 
Dan is de hindernissentocht boven het water 
zeker iets voor jou. Zorg dat je niet valt! Ook de 
island trophy, een hele reeks sportieve uitda-
gingen in groep zowel op het land, in het water als 
in de lucht, vraagt van jou de nodige portie lef! Om 
jouw durf te bewijzen, trekken we naar Plopsaqua 
waar je sensatie kan opzoeken in één van de vele 
duizelingwekkende glijbanen. Spanning verzekerd!  
Als echte avonturiers overnachten we in goed  
uitgeruste tenten voorzien van bedden.

Met 
uitstap naar 
plopsaqua!

Met dagje 
ski of 

snowboard 
in ice 

mountain!

Deelnemers moeten een fietshelm voorzien!

VAKANTIES MET OVERNACHTING

Nie
uw

!
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Fun & frisse zeelucht
Spel, zee en natuur vormen deze week een 
topcombinatie. Deze vakantie staat in het teken van 
alles dat de prachtige Zeeuwse kust ons te bieden 
heeft. We bewonderen het natuurschoon in Het Zwin 
tijdens een leuke fietstocht en varen per boot uit op 
zoek naar zeehonden. Langs de kustlijn speuren 
we naar haaientanden en vissen we de lekkerste 
garnaaltjes. Op het prachtige vakantiedomein kunnen 
we ook naar hartenlust kampen bouwen. Of wat 
dacht je van het groene speelpark vlakbij? Op de 
speelkubussen en de klimtorens, in het labyrint en de 
waterspeeltuin raak je nooit uitgespeeld! 

Onze animators zorgen voor een gevarieerd 
animatieprogramma. Een gezellige kampvuuravond 
sluit deze geweldige week af!

Puur Avontuur

VAKANTIES MET OVERNACHTING

01/07-08/07/17
Cadzand

Cadzandië
8 8-12 jaar € 410 01/07-08/07/17

Cadzand
Cadzandië

8 8-12 jaar € 430 01/07-08/07/17
Cadzand

Cadzandië
8 8-14 jaar € 430

Een hele week ravotten!
Buiten spelen is geweldig en dat zullen we jou bewijzen. 
Ons vakantiedomein aan de Zeeuwse kust leent zich 
uitstekend tot uren buiten spelen en genieten van de zee-
lucht. We bouwen fantastische kampen, genieten van een 
fietstocht, leven ons uit in het speelpark vol klimtorens en 
een labyrint en racen met een gocart. Daarnaast zoeken 
we het avontuur op in een hoog touwenparcours vol even-
wichtsoefeningen en een afdaling van maar liefst 135 me-
ter. Ook shoot out staat op het programma, een spannend 
teamspel waarbij je met handboog en 
pijlen de doelen van de tegenstander 
probeert te raken. Spanning verze-
kerd! Onze animators zorgen voor 
een gevarieerd animatieprogram-
ma. Een gezellige kampvuuravond 
sluit deze geweldige week af!

BuitenSpeelWeek

Sensatie op het strand
Ontdek de leukste spelen op het strand en het 
water tijdens deze actieve vakantie. Waag je aan 
de zomersport bij uitstek: skimboarden. Onder 
professionele begeleiding en met uitstekend materiaal 
krijg je alle technieken onder de knie. Maar ook 
andere strandsporten komen aan bod: beach tsjoek, 
frisbee, kubb, … passeren allemaal de revue! Ook 
naast de strandactiviteiten is het fun geblazen op een 
touwenparcours vol evenwichtsoefeningen en een 
afdaling van maar liefst 135 meter. 

Daarnaast genieten we van de prachtige kustlijn tijdens 
een ontspannend fietstochtje of van een race met 
gocarts in de polders. Een gezellige kampvuuravond 
is de perfecte afsluiter van een week waar fun en actie 
verzekerd zijn!

Beach Games

Nie
uw

!
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

15/07-22/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17
05/08-12/08/17

Geraardsbergen
De Gavers 

8 10-14 jaar € 415

Aan de start!
Samen met onze ervaren instructeurs duiken we in 
onze gereedschapskoffer en bouwen we met allerlei 
materialen onze zeepkist. Je leert alle kneepjes van 
het vak: timmeren, zagen, boren, wielen bevestigen, 
enzovoort. Uiteraard besteed je ook de nodige tijd aan 
het pimpen van je eigen zeepkist. Dan is het tijd om 
de heuvel op te gaan en kan de race beginnen! Welke 
zeepkist haalt als eerste de finish? Naast het bouwen 
aan de zeepkist genieten we van de vele faciliteiten op 
het domein: zwemmen, minigolf, sport en spel, … alles 
is mogelijk! Onze animators zorgen voor een fijn en 
gevarieerd programma.

Zeepkistenrace

15/07-22/07/17
29/07-05/08/17
12/08-19/08/17

Sint-Idesbald
Excelsior 8 8-14 jaar € 375

Summer Kicks

Timmer je mee?
Waarom eens geen vakantie in de bomen doorbren-
gen? Dat is pas avontuurlijk! Tijdens deze boomhut-
vakantie krijg je die kans. Ga zelf aan de slag met 
hout en hamer en timmer er op los. Onze instructeurs 
staan je met raad en daad bij. Samen tover je de mooi-
ste boomhut tevoorschijn. Ook de inkleding is hele-
maal aan jullie. Knutsel je eigen meubeltjes in elkaar, 
maak het knus en geniet samen met al 
je kampgenoten van jullie eigen huis 
hoog in de bomen. Onze animators 
staan klaar met heel wat actie, 
spel en fun wanneer je beslist nog 
eens naar beneden te komen! 

01/07-08/07/17
29/07-05/08/17
19/08-26/08/17

Leignon
Manege

8 10-14 jaar € 355

11/07-21/07/17
10/08-20/08/17

Herbeumont
Le Terme

11 10-14 jaar € 425

BoomhutBouwers

Chills & thrills aan zee
Deze vakantie biedt jou een combi van strandpret en 
superspannende activiteiten, de ideale mix voor een 
keicoole zomer! Waag je aan een touwenparcours 
hoog boven de grond of wat dacht je van een laser-
battle waarbij je jouw kampgenootjes probeert uit 
te schakelen? Mag het nog wat meer zijn? Dan is de 
hindernissentocht boven het water zeker iets voor jou. 
Zorg dat je niet valt!

Om jouw durf extra te bewijzen, trekken we erop uit 
naar Plopsaqua waar je sensatie kan opzoeken in één 
van de vele duizelingwekkende glijbanen. Spanning 
verzekerd!

in samenwerking met Killerbee Workshops

Met 
uitstap naar 
plopsaqua!
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Te voet door de Ardennen
Ons vakantiecentrum midden in de Ardennen is de idea-
le uitvalsbasis voor prachtige wandelingen. We stippe-
len elke dag samen een mooie route uit over heuvels en 
door dalen, langs onbekende wegen en groene weides. 
Onderweg leren onze animators jou overlevingstech-
nieken en oriëntatie. Ook een heuse tweedaagse met 
een overnachting in tenten staat op de planning. Hou 
jij ervan om al wandelend de prachtige omgeving in je 
op te nemen, nieuwe plekken te ontdekken en vooral te 
genieten van rust en buitenlucht? Dan is deze vakantie 
je op het lijf geschreven!

Af en toe geven we de benen wat rust, maar onze 
animators zorgen er met een spetterend animatiepro-
gramma voor dat je je geen seconde verveelt.

En route! 

VAKANTIES MET OVERNACHTING

11/07-21/07/17
10/08-20/08/17

Herbeumont
Le Terme

11
8-12 jaar
12-16 jaar

€ 395
11/07-21/07/17
10/08-20/08/17

Herbeumont
Le Terme

11 8-12 jaar € 425

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
05/08-12/08/17
19/08-26/08/17

Filot-Hamoir 
Château 

d’Insegotte
8 8-12 jaar € 355

Een verblijf onder hoogspanning!
Tijdens deze avontuurlijke vakantie staan je een hele 
reeks uitdagingen in ware paracommandostijl te 
wachten. We doen een oriëntatieloop met kaart en 
kompas, gaan een dag klimmen op een hoogtepar-
cours, wagen ons aan een nachtje logeren in een tent 
en leven ons uit in bosspelen. Wees niet bang om vuil 
te worden, want deze vakantie 
ga je tot het uiterste! We leren 
je camouflagetechnieken, 
kruipen over hindernissen, 
doorkruisen beken en 
rollen door de modder. 
Als ultieme uitdaging 
volgen we een overle-
vings- en een challenger-
parcours met mini-deathride!

Adventure Camp

Alleen voor echte durfals!
Mag het voor jou wat meer zijn? Voel jij de adrenaline 
graag door je lichaam stromen? Heb jij een goeie portie 
lef en ga je geen uitdaging uit de weg? Dan is dit Su-
perkicks-kamp je op het lijf geschreven! Waag je aan 
een expeditie door het bos waar je de evenwichtspiste 
trotseert, onder touwenpistes kruipt en leert sluipen 
als een echte paracommando. Of wat dacht je van een 
laserbattle waar je jouw kampgenootjes probeert uit 
te schakelen? Ook ondergronds beleef je een uniek 
avontuur tijdens een kruiptocht door grotten. Op handen 
en knieën ontdek je ondergrondse gangen. Daarnaast 
voorzien onze animators een bonte mix van uitdagende 
activiteiten: maak je op voor een nacht onder de sterren, 
koken in de buitenlucht en heel wat andere uitdagingen. 
Dit wordt ongetwijfeld de vakantie van je leven!

Superkicks
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22/07-29/07/17
Sint-Idesbald

Emmaüs
8 8-12 jaar € 330

12/08-19/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior

Voor echte Star Wars-fanaten!
Deze week word je helemaal ingewijd in de wereld van 
Star Wars om te kunnen toetreden tot de orde van de 
Jedi! Een goede Jedi moet de wereld rond zich heen 
door en door kennen. Daarom leer je alles over de 
planeten in de Galaxy en over hun inwoners. Uiteraard 
kan bij een echte Jedi een lichtzwaard niet ontbreken. 
We maken ons eigen zwaard en leren nadien de juiste 
strijdtechnieken aan. Maar vergis je niet, Jedi blijven 
altijd vriendelijk voor elkaar!

Ook een kostuum hoort erbij! Alleen zo kan je in 
de huid kruipen van een echte Jedi! Eens iedereen 
helemaal in zijn rol zit, kan je naar hartenlust jouw 
favoriete saga naspelen. Dat wordt fun!

Jedi Trainingskamp

01/07-11/07/17
31/07-10/08/17

Oostduinkerke
De Eglantier 11 8-12 jaar € 395

Sterrenkijkers

Een speelse kijk op onze geschiedenis
Dat geschiedenis niet stoffig en saai is, zullen onze 
animators je deze vakantie ongetwijfeld bewijzen. Het 
prachtige leerrijke boek ‘Wat waar wanneer in de we-
reld’ brengt ons langs heel wat tijdperken en gebeurte-
nissen die de rode draad vormen tijdens de activiteiten.

Themaspelen, creatieve activiteiten maar ook leerrijke 
bezoeken of filmavonden, het kan allemaal! Dit is niet 
alleen een vakantie voor boekverslinders of bollebozen, 
maar voor iedereen die graag terug duikt in ons verle-
den en de daarbij horende fascinerende verhalen. Een 
onvergetelijke vakantie!

29/07-05/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior
8 8-12 jaar € 355

Onder de loep

Lanceer een raket  
en ontdek je eigen planeet!
Is het heelal observeren en bestuderen je ding? Verken 
de nachtelijke sterrenhemel met een telescoop en haal 
je hart op aan doeworkshops met onder andere een 
planetarium, sterrenkijken, … 

Je leert alles over de werking van telescopen en ziet 
zonnevlekken, protuberansen en het leven en de dood 
van een ster. We lanceren waterraketten en houden 
een astroquiz. 

’s Avonds kijken we natuurlijk zelf 
naar de sterren. Naast al deze 
spannende ontdekkingen is er nog 
animatie en fun voorzien door onze 
animators.

Sp
ec

ia
l!

in samenwerking met uitgeverij lannoo
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20/08-25/08/17
Mesen

Peace Village 
Hostel

6 8-14 jaar € 490

Een duik in de geschiedenis
28 juli 1914, de “Groote Oorlog” breekt uit. Een 
ingrijpende gebeurtenis die nog steeds haar sporen 
nalaat in ons land en ver daarbuiten. Vanuit ons 
vakantiecentrum, midden in de Westhoek, de regio 
waar de oorlog lelijk huishield, herbeleven we een 
stukje van deze vier jaar durende strijd. We trekken 
eropuit onder begeleiding van onze gidsen die je 
meenemen in hun adembenemende verhalen. Ze 
voeren ons mee door een boeiend 
stukje geschiedenis via fietstochten 
langs bekende plaatsen, 
themaspelen en verschillende 
uitstappen. Onze animators 
zorgen daarnaast voor voldoende 
ontspanning en toffe activiteiten!

In Vlaamse Velden

01/07-08/07/17
Koksijde

De Zevensprong
8 8-12 jaar € 330

29/07-05/08/17
Sint-Idesbald

Excelsior

Klaar voor je meesterzet?
Absolute beginner of ervaren strateeg, deze vakantie is 
er voor iedereen die zich wil verdiepen in het schaken. 
Onze ervaren instructeurs begeleiden je op elk niveau 
tijdens dagelijkse oefeningen. En dan is het tijd om het 
tegen elkaar op te nemen! Haal je strategieën maar 
boven, bescherm je koning en zet je klaar voor de zet 
van je leven … Schaakmat! 

Uiteraard genieten we ook volop van de gezonde 
buitenlucht, zee en duinen. Onze animators voorzien 
een gevarieerd en actief animatieprogramma. De 
perfecte mix voor een fijne vakantie!

Start to schaak!

Ben jij de volgende Frank De Winne?
Ontdek het buitengewone leven en de opleiding 
van astronauten. Dit intensieve programma omvat 
vluchtsimulaties, workshops en experimenten. 

Je leeft als een astronaut, ontwerpt en lanceert een 
raket en leert een spaceshuttle te besturen. Maar je 
ontleedt ook de bewegingen van zon, maan en planeten 
en leert hoe een raket opstijgt en landt. Je kennis wordt 
aangescherpt door dieper in te 
gaan op de geschiedenis van de 
ruimteverovering en door een 
ruimtequiz. 

Natuurlijk krijg je ook volop 
de tijd om te sporten en te 
ontspannen.

Astronaut Camp

09/07-14/07/17
13/08-18/08/17

Redu
Euro Space Center

6 9-12 jaar € 530

in samenwerking met Euro Space Center



Shake that body!
Als het kriebelt, moet je dansen. Beginner of gevorderde: dat 

maakt niets uit! Ervaren dansinstructeurs brengen je verschillen-
de dansstijlen bij. Je leert nieuwe manieren om je te 

bewegen op jouw eigen niveau. Je leert de basistech-
nieken aan of experimenteert op hoger niveau geduren-

de ongeveer 4 uur per dag. Extra vakantiegevoel verzekerd dankzij 
leuke, sportieve en ludieke animatie en ontspanning.
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Breng de 
zomervakantie  

al dansend door!
Intensieve begeleiding door  

ervaren instructeurs

Een gevarieerd  
activiteitenprogramma  
begeleid door ervaren  

Top Vakantie-animators

Massa’s fun en plezier

Word jij een prima ballerina?
Sierlijke bewegingen, strakke dotjes, een 
prachtige tutu en de mooiste muziek om jou 
te begeleiden. Wie droomt er niet van om een 
prima ballerina te zijn? Deze vakantie staat onze 
ervaren dansinstructrice jou bij tijdens dagelijkse 
lessen. Gedurende een viertal uur per dag oefenen 
we verschillende basispassen en letten daarbij goed 
op een correcte lichaamshouding en souplesse. Op de slotshow kunnen 
alle kampgenootjes genieten van jouw prachtige dansprestaties! 

Ballet

29/07-05/08/17 Geraardsbergen
De Gavers 8 8-12 

jaar € 415

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17

Petite-Chapelle
 Les Sarts 8 12-18 jaar € 395

15/07-22/07/17
05/08-12/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 395

12/08-19/08/17 Sint-Idesbald - Excelsior 8 10-14 jaar € 395

01/07-08/07/17 Koksijde 
Campus Ter Duinen 8 6-12 jaar € 35522/07-29/07/17

05/08-12/08/17
Geraardsbergen

De Gavers 8 8-12 jaar € 415

Sierlijk door het water
Droom jij ervan om eens te proeven van waterballet? Kan je 
niet wachten om bij een volgend zwembadbezoek jouw vrienden 
te betoveren met jouw prachtige bewegingen in het water? Onze 
instructeur leert je de kneepjes van het vak! Waterballet of 
synchroon zwemmen is natuurlijk meer dan alleen 
sierlijk in het water zijn. Het vraagt lenigheid, conditie, 
kracht, elegantie en ritmiek. Daar oefenen we ons 
deze week op. Dagelijks krijg je minimaal één uur 
les. Daarnaast genieten we volop van alles wat 
het prachtige domein te bieden heeft!

Start to shake!
Begin jij ook al bij de eerste noot te shaken? Kom dan met 
ons mee naar onze dansplaneet! Onder begeleiding van 
ervaren instructeurs en animators swingen we erop los 
en maken we kennis met heel wat dansstijlen. Natuur-
lijk wisselen we de workouts af met voldoende tijd om te 

ravotten en te knutselen en trekken we er een 
dagje op uit naar Plopsaland!

Waterballet Dance Beats

DansPlaneet

Met 
uitstap naar 
plopsaland!



Maak nieuwe vriendjes op ponykamp
Tof! Tweemaal per dag geniet je in onze manege 
van een leuke ponyrijles die helemaal aangepast is 
aan jouw leeftijd. Naast de les spelen we heel wat 
leuke spelletjes met onze pony’s en laten we je ook 
meehelpen met de verzorging ervan. Zo leer je deze 
fantastische dieren nog beter kennen! Je verblijft op 
onze authentieke manege in de Ardennen, helemaal 
geschikt voor de sportieve en leuke activiteiten 
en knutselateliers die de animators naast het 
ponygebeuren voor jou in petto hebben. Dit wordt 
beslist een superverblijf!

My Little Pony

VAKANTIES MET OVERNACHTING

01/07-08/07/17
08/07-15/07/17
15/07-22/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17
05/08-12/08/17
12/08-19/08/17
19/08-26/08/17

Leignon
Manege 

8 6-8 jaar € 425

01/07-08/07/17
08/07-15/07/17
15/07-22/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17
05/08-12/08/17
12/08-19/08/17
19/08-26/08/17

Leignon
Manege 

8 8-12 jaar € 425

22/07-29/07/17
29/07-05/08/17

Geraardsbergen
De Gavers

8 6-12 jaar € 415

Op ponyavontuur in de Ardennen
Ervaren of niet: dat maakt niets uit! Aangepast aan 
jouw niveau (bepaald door een test aan het begin van 
het verblijf) leer je de pony’s echt kennen tijdens de 
praktijklessen ponyrijden (2 maal per dag). Daarbij 
krijg je ook telkens uitleg over verzorging en ontdek 
je interessante weetjes. Je wordt 
begeleid door ervaren ritmeesters 
en grooms. De hele vakantie 
door staan leuke, sportieve 
en artistieke activiteiten op het 
programma. 

Pony

Welkom in de wondere wereld van het circus
In het Provinciaal Domein De Gavers maak je 
kennis met allerlei circustechnieken: jongleren 
met doekjes, balletjes, diabolo’s, kegels en ringen. 
Evenwichtsoefeningen zoals eenwieleren, rolla 
bolla, koorddansen, ton- en ballopen testen 
jouw vaardigheden eveneens uit. Ook clownerie, 
acrobatiek, ballonplooien en goochelen komen aan 
bod. Je verbluft je vrienden met indrukwekkende 
toeren en wordt een echte artiest! Onze instructeurs 
hebben meerdere jaren ervaring in de circuswereld 
en proberen jullie zoveel mogelijk van hun kunnen bij 
te brengen. Als je veel oefent en samenwerkt, kan je 
heel wat kunsten vertonen! Buiten de circuslessen 
profiteren we volop van de mogelijkheden en de 
infrastructuur van het domein om leuke en toffe 
animatie te beleven.

Circustechnieken
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Nie
uw

!

Spin the ball
Met een balletje en palet in de aanslag leren we jou 
de kneepjes van het ping pong-vak. Onze ervaren 
instructeur brengt je tijdens dagelijkse ping pong-
sessies heel wat nieuwe vaardigheden bij: een correcte 
paletgreep, een goeie houding, balvaardigheden zonder 
tafel en technieken aan de tafel komen allemaal aan 
bod. Nadien oefenen we hetgeen we aangeleerd hebben 
tijdens spannende competities!

We werken op niveau van de deelnemer, zowel 
beginners als gevorderden zijn welkom. Naast ping 
pong bieden onze animators je een hele waaier aan 
activiteiten aan zoals leuke teamspelen, actie in de 
duinen en genieten van de zee.

Ping Pong Mania

08/07-15/07/17
Koksijde

De Zevensprong
8 6-12 jaar € 355

15/07-22/07/17
22/07-29/07/17 Geraardsbergen

De Gavers
8

6-12 jaar
€ 415

05/08-12/08/17 10-14 jaar

01/07-11/07/17 Oostduinkerke
De Eglantier

11
8-12 jaar 
12-16 jaar

€ 390
31/07-10/08/17

Speel Williams en Djokovic van de baan!
Aangepast aan jouw niveau verfijn je, onder 
professionele begeleiding, jouw tennisvaardigheden: 
je fore- en backhand, techniek, aanvals- en 
verdedigingstactiek, opslag, veldbezetting, … 

Op het prachtige Provinciaal Domein De Gavers kan 
je ook genieten van heel wat 
andere sportactiviteiten zoals 
boogschieten, muurklimmen 
en oriëntatieloop. Samen 
met de toffe animatie zorgt 
dit ongetwijfeld voor een 
geslaagde vakantie!

Tennis

Fun op wieltjes!
Altijd al dat skateboarden wat beter onder de 
knie willen krijgen? Begin je pas of heb je al wat 
ervaring? Dan is dit verblijf beslist iets voor jou! 
De hele vakantie leer je op je eigen niveau en op 
een veilige manier allerlei nieuwe tricks. Onze 
instructeurs hebben heel wat ervaring en delen die 
natuurlijk graag met jou. Een skateboard, helm en 
beschermingsmateriaal breng je zelf mee. 

Om het helemaal stoer te maken, logeer je in tenten 
(voorzien van bedden). De verplaatsingen van en naar 
het skatepark OoDeeKay in Oostduinkerke gebeuren 
per fiets. Deelnemers moeten dus kunnen fietsen.

Skate Camp
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Sneeuwpret in de zomer
Wie zegt dat je alleen kan skiën en snowboarden in 
de wintermaanden? Deze vakantie bewijst het tegen-
deel! Haal je muts en wanten uit de kast en waag je op 
de piste in het putje van de zomer. Vanuit ons vakan-
tiecentrum trekken we er drie dagen op uit naar Ice 
Mountain in Komen, een indoorpiste die het hele jaar 
door sneeuwgarantie biedt. Met uitstekend materiaal 
en onder professionele begeleiding waan je je al snel 
in de Alpen of de Pyreneeën. Beginner of gevorderde, 
iedereen kan mee! Naast de lessen begeleiden onze er-
varen instructeurs je verder of kan je genieten van vrij 
skiën of snowboarden. Onze animators zorgen ook voor 
fijne animatie en leuke activiteiten naast de piste! De 
verplaatsingen naar de indoorpistes gebeuren per fiets.

Op de latten!

VAKANTIES MET OVERNACHTING

20/08-25/08/17
Mesen
Peace  

Village Hostel
6 8-14 jaar € 450

01/07-11/07/17 Oostduinkerke 
De Eglantier

11
8-12 jaar
12-16 jaar

€ 375
31/07-10/08/17

15/07-22/07/17
05/08-12/08/17

Geraardsbergen
De Gavers

8 8-12 jaar € 415

Vakantie op wieltjes …
Tijdens deze vakantie verkennen we de 
prachtige Belgische kuststreek per fiets. In ons 
vakantiecentrum staat een fiets de hele vakantie 
voor jou ter beschikking. Onder begeleiding van onze 
animators maak je verschillende dagtochten naar 
prachtige plekjes. De oudere leeftijdsgroep waagt 
zich aan wat steviger tochten en verkent de wijde 
omgeving. Onze animators zorgen daarnaast voor 
tal van activiteiten op en rond het domein, gelegen 
te midden van de duinen. Logeren doe je in tenten, 
voorzien van bedden. 

Fietskamp

Een spetterende zwemvakantie!
Deze zomer kunnen de waterratten onder jullie hun 
hartje ophalen in het Provinciaal Domein De Gavers 
in Geraardsbergen. Iedere dag krijgen de deelne-
mers van deze spetterende 
zwemvakantie zwemles 
op hun niveau geduren-
de minimum één uur. 
Tijdens deze zwemles 
komen alle basistech-
nieken aan bod. Naast 
het zwemmen staan ook 
allerlei andere sportieve 
activiteiten en leuke spelen 
op het programma. We maken optimaal gebruik van 
alle mogelijkheden van het domein. Een heerlijke 
sportieve en ontspannende vakantie dus!

Waterratten

24

Deelnemers moeten een fietshelm voorzien! Deelnemers moeten een fietshelm voorzien!

keuze ski of 
snowboard 

doorgeven bij 
inschrijving!

Top Vakantie zomer 2017
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Voor voetballers in spe!
Deze vakantie is op maat gemaakt voor wie op zoek is naar een 
flinke dosis voetbalplezier! Onze trainers leren je de bal goed 
controleren, dribbelen, aanvallen, verdedigen en vooral 
scoren en dit met moderne spel- en wedstrijdvormen! Na-
tuurlijk zijn er naast de voetbaltrainingen en -wedstrijden 
ook leuke en ontspannende activiteiten op het domein.

Voetbalduiveltjes

15/07-22/07/17
05/08-12/08/17

Geraardsbergen
De Gavers 8 6-10 jaar € 415

29/07-05/08/17 Geraardsbergen - De Gavers 8 8-12 jaar € 415
12/08-19/08/17 Koksijde - Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 465

15/07-22/07/17
29/07-05/08/17

Geraardsbergen
De Gavers 8 8-12 jaar € 415

08/07-15/07/17
29/07-05/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 465

15/07-22/07/17
29/07-05/08/17

Geraardsbergen
De Gavers 8 6-8 jaar € 415

Balsportfanaten, verenig u!
Dit is een vakantie voor iedereen die 
houdt van balsporten en deze liefst zoveel 
mogelijk uitprobeert! Een potje voetballen, 
een partij tennis, een spannende match soft 
ball en een wedstrijd basketbal, het hoort er 
allemaal bij! Maar we proberen nog veel meer uit. Wat dacht je 
van volleybal of trefbal? Misschien wagen we ons wel aan handbal 
of waterpolo? Tijdens deze vakantie voor balsportfanaten kan het 
allemaal! Wie wordt de enige echte balkampioen?

Naast al het sporten genieten we volop van animatie en activiteiten op 
het geweldige domein: minigolf, zwemmen, fun op het zandstrand, …

Voor wie een passie voor voetbal heeft
Voetballer in hart en nieren? Dan kom je tijdens 

deze vakantie zeker aan je trekken. Dagelijks 
staat er zeker 4 uur training op het programma 

begeleid door ervaren instructeurs. Leer beter 
de bal beheersen, dribbelen, aanvallen, verde-

digen en vooral scoren met moderne spel- en 
wedstrijdvormen! 

BalKampioen

Street Soccer

Voetbal

Voetbal net even anders
Wil jij de echte street tricks onder de knie krijgen? Dagelijks krijg je 
een drietal uur training van ervaren straatvoetballers. Zij leren jou 

alle nieuwe tricks op een fijne manier aan. Nadien tonen ze jou hoe je 
de aangeleerde tricks kan gebruiken tijdens spannende wedstrijdjes. 

Wedden dat jij binnenkort voetbalkoning van jouw straat wordt? Jaloerse 
blikken gegarandeerd! Naast het straatvoetballen genieten we volop van alle 

mogelijkheden op het domein!  

i.s.m. Killerbee Workshops
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( )
01/07-08/07/17
08/07-15/07/17
15/07-22/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17
05/08-12/08/17
12/08-19/08/17

(1) / (2)
(1) / (3)
(1) / (4)
(1) / (5)
(1) / (2)
(1) / (5)
(1) / (6)

Koksijde
Hotelschool
Ter Duinen

8 12-18 jaar € 455

Lekker gewoon, gewoon lekker
Heerlijke dagelijkse kost die je thuis moeiteloos opnieuw klaar 

maakt, daar gaan we voor! Deze intensieve kookstage is zowel 
voor hen die hun eerste passen op culinair gebied zetten als voor de 

meer ervaren keukenprinsen en -prinsessen. Tal van basistechnieken 
worden toegepast. Wij geven je inspiratie en schotelen je gevarieerde 

menu’s voor. Een nieuwe generatie chefs kondigt zich aan!

Een culinaire reis naar het Oosten
Dat de Oosterse keuken meer is dan wok en loempia alleen, ont-
dek je tijdens deze culinaire vakantie. Samen met onze instructeurs verdiep je je in de 
keuken van landen als Thailand, Vietnam en Indonesië. De heerlij-
ke smaken en ongekende kruiden zullen je zeker verrassen!

Scherp je bakkunsten aan!
Begin je al te watertanden bij het denken 
aan een Oreo cheesecake of een smeuïge 

brownie? Of kan een heerlijk ruikende pizza, 
een rijkelijk belegde bagel of een verrassende 

quiche jou meer bekoren? Krakend vers brood, 
koekjes, taarten en hartig gebak, deze vakantie leer je het  
allemaal bakken! 

Meer dan alleen hamburgers
Amerika mag dan wel hét land van de hamburger 

zijn en vooral gekend staan om zijn fast food, 
tijdens deze fijne kookstage bewijzen we jou dat 

de Amerikaanse keuken meer te bieden heeft. De keuken in de Ver-
enigde Staten is een mengkeuken met invloeden van over de hele 

wereld. Een waaier aan smaken en geuren passeren de revue!

Lekkers uit het vuistje
Street food is hip! Eten uit het vuistje 

was nog nooit zo lekker en gevarieerd. 
Dagelijks krijg je een halve dag kookles 

waarbij we één of meerdere lekkere hapjes uit 
het vuistje maken. Wanneer we niet aan het kokerellen zijn, steken we 

de leukste eetstandjes in elkaar. Aan het einde van het verblijf nodigen we 
het hele kamp uit op ons festival om duimen en vingers van af te likken! 

De Jonge Garde (1)

Culi Asia (4)

American Kitchen (5)

Cake ’n Bake (2)

Op de rooster!
Niets kan op tegen een lekkere barbecue op een zalige zomerdag! 
Deze kookstage toont je de veelzijdigheid van het barbecueën. Van 

hapje tot dessert, voor elke gang bedenken we een zalig recept. 
Daarnaast leren we jou ook verschillende baktechnieken aan en maak 

je kennis met heel wat gekend en minder gekend materiaal. Dat wordt 
scoren op het volgende tuinfeest!

Barbecue Masters (3)

Street Food (6)

26

Vakanties 
voor 

lekkerbekken
5 uur kookles per dag (behalve bij Street Food)

Intensieve begeleiding door  
ervaren instructeurs

Een gevarieerd activiteitenprogramma begeleid 
door ervaren  

Top Vakantie-animators
Tijd voor ontspanning op het domein of 

op het strand
In de gebouwen van Hotelschool 

Ter Duinen in Koksijde
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29/07-05/08/17
Koksijde

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 455

Ontwerp jouw eigen gezelschapsspel
Wie gek is op gezelschapsspellen, is bij deze vakantie 
aan het juiste adres! Allereerst wagen we ons aan het 
spelen van allerlei recente spellen. Of het nu gaat om 
strategie, creativiteit of gewoon geluk, alles komt aan 
bod. Maar we beperken ons niet enkel tot de bestaande 
spellen. Ga zelf aan de slag en leer bij onze ervaren 
instructeurs hoe je je eigen spel maakt! Brainstormen, 
ontwerpen en spelmechanismen uitdenken, het pas-
seert allemaal de revue. Ook lay-out en de materiële 
uitwerking worden grondig onder de loep genomen. 
Aan het einde van deze vakantie ga jij als volwaardig 
spelontwerper naar huis met jouw eigen gezelschaps-
spel. Onze animators zorgen daarnaast voor een geva-
rieerd animatieprogramma met sport en spel.

Board Games Unlimited

in samenwerking met White Goblin & Hermelijn

Treed in de voetsporen 
van Matthias Schoenaerts
Tijdens dit unieke verblijf krijg je een voorsmaakje van 
hoe het is om te acteren voor de camera. Het verblijf 
wordt begeleid door een professionele acteur met 
camera- en leservaring. De focus ligt onder andere op 
hoe je moet bewegen voor de camera, acteerervaringen 
opdoen en het beleven van het wel en wee op de 
televisieset. Op basis van de input van de groep wordt 
er gewerkt aan een kortfilm of minisoap zodat je, wat je 
leerde, kan omzetten in de praktijk. Op het einde van de 
vakantie krijg je een DVD met jouw acteerprestaties. 

Actor Factory

08/07-15/07/17
Koksijde

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 455

29/07-05/08/17
Petite-Chapelle

Les Sarts

in samenwerking met Killerbee Workshops

08/07-15/07/17
Koksijde

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 465

Move that body!
Deze vakantie is een ware fysieke challenge! We wer-
ken ons stevig in het zweet in de fitnessclub, waar je 
heel wat tips en tricks aangeleerd krijgt. 

Tijdens een aantal groepslessen voel je elke kleinste 
spier in je lichaam werken. Een stevige sessie spin-
ning en ‘pump’, een intensieve krachttraining, maar 
ook een workshop yoga staan op de planning! 

Onze ervaren lesgevers maken je wegwijs! Nog niet 
moe? Onze animators zorgen voor stevige sportactivi-
teiten en uitdagende animatie zoals een hindernissen-
parcours en een namiddag laser battle. Klaar voor de 
actie? 

Boot Camp

in samenwerking met Wave Health Club

Met 
fitnessworkshops, 

yogales en 
laser battle!

VAKANTIES MET OVERNACHTING



in samenwerking met Killerbee Workshops

in samenwerking met Killerbee Workshops
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Word de ster van het internet!
Breek uit je kot en show jouw talent op het wereldwijde web 

via YouTube. Onder professionele begeleiding bouw je aan 
jouw eigen videokanaal, waar je jouw talent in de kijkers zet. Je 

leert de technische kant van YouTube beter kennen en ontdekt de 
kneepjes van een goede filmopname. Maar je wordt ook volop gecoacht 

in het ontwikkelen en voortdurend verbeteren van je eigen kanaal. Hoe lok je kijkers? 
Hoe maak jij het verschil 
tussen het enorme aan-
bod aan talent? Zingen, 
comedy, dans, rap, … 
alles kan! Jij brengt jouw 
talent mee, onze  
coaches doen de rest! 

Feel the beat!
Wil jij een echte DJ worden? Spreekt het jou aan om heel wat 

mensen te laten dansen op jouw beats? Gedurende een hele week 
word je ondergedompeld in de wereld van de clubs en festivals! We 

leren jou, door veel te oefenen, een goede basis aan, samen met een 
ervaren begeleider die al heel wat clubs en festivals heeft afgeschuimd 

als DJ. Van beatmatching, scratchen, een overgang maken en de voorbereiding van 
een set tot en met een heus optreden op onze eigen fuif op kamp, alles komt aan 
bod! Als kers op de taart komt er ook hoog bezoek van Dimitri Wouters (bekend 
van Tomorrowland, 
Summerfestival 
en MNM). Hij zal je 
ongetwijfeld extra tips 
en tricks bijbrengen!

Maak je eigen radioprogramma
Tijdens dit unieke verblijf leer je alles over radio maken. Je 

krijgt een initiatie in zowel de technische als de inhoudelijke 
aspecten die er bij radio maken aan te pas komen. Zo leer je hoe 

een studio in elkaar zit en hoe uitzenden precies werkt. Verder krijg 
je presentatie- en interviewtechnieken om te leren hoe je zo’n pro-

gramma inhoudelijk in elkaar steekt. Maar bovenal ga je zelf aan de slag. 
We trekken eropuit voor 
interviews, gaan op zoek 
naar interessant materi-
aal voor de uitzendingen 
en ’s avonds zenden we 
een programma uit dat we 
zelf in elkaar steken.

Take it to the next level!
Wie het DJ-kamp reeds achter de rug heeft en zijn/haar DJ-

kunsten nog een niveau hoger wil tillen, is hier aan het juiste adres! 
Tijdens deze vakantie leer je, gedurende gemiddeld 5 uur per dag 

en onder begeleiding van onze ervaren instructeur, nieuwe manieren 
kennen om overgangen te maken, meerdere stijlen door elkaar te mixen 

en hoe je nog beter effecten kan gebruiken tijdens jouw DJ-sets. 

Maar dat is nog niet alles! We maken ook onze eigen mash-ups en geven je heel wat 
tips en tricks over hoe jij je kan profileren als DJ op het wereldwijde web en meer 
specifiek op de sociale 
media.

YouTubekamp DJ

On my radio DJ Advanced

01/07-08/07/17
05/08-12/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 450

29/07-05/08/17
Koksijde

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 455 01/07-08/07/17

Koksijde
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 470

01/07-08/07/17
29/07-05/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 455

Nie
uw

!

Met 
bezoek van DJ

Dimitri Wouters!
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29/07-05/08/17
Koksijde

Campus Ter Duinen
8 12-23 jaar € 550

Word de ster van de avond!
Wie houdt van zingen én dansen én acteren is op deze 
musicalstage aan het juiste adres. Onder professionele 
begeleiding bouwen we aan onze eigen musical. Je krijgt 
een hele week intensief dansles van topchoreografen, 
stemcoaches helpen jouw zangtalent aan te scherpen 
en dramadocenten brengen je podiumskills op niveau 
tijdens de acteerlessen. We schrijven samen de verhaal-
lijn uit en leven ons helemaal in. Daarnaast werken we 
ook volop aan onze kostuums en het decor. En dan is het 
tijd voor de première. Iedereen is van harte welkom op 
de grote slotvoorstelling. Familie en vrienden zullen vol 
ontzag zijn over jouw musicaltalenten. Eén ding is zeker: 
jij wordt de ster van het podium!

in samenwerking met Mos vzw

01/07-08/07/17
Koksijde

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 550

Werk mee aan je eigen concert!
Dit is een muzikale vakantie zoals je ze nog nooit hebt 
meegemaakt! Het vakantiecentrum wordt bedolven on-
der de instrumenten: strijk- en slaginstrumenten, hout- 
en koperblazers, ... Dagelijks leert een professioneel 
muzikant jou de basisbeginselen van een muziekinstru-
ment, gaande van viool over trombone tot zelfs cello 
en klarinet. Voorkennis is helemaal niet nodig. Geen 
saaie notenleer, geen ingewikkelde partituren maar wel 
een snelle en diepgaande kennismaking met heel wat 
instrumenten. 

We kiezen een indrukwekkend klassiek nummer uit en 
werken de hele week naar een fenomenaal slotoptreden 
toe. Kies jouw favoriete instrument uit en speel op het 
slotconcert de sterren van de hemel en dit voor alle aan-
wezigen. Familie en vrienden zijn welkom! Je zal versteld 
staan van het prachtige eindresultaat na slechts één week 
repeteren. Dit moet je gezien hebben om te geloven!

Orchestrate

in samenwerking met Event Masters

Nieuw
!

Musical Stage

Met 
slotspektakel!

Met 
slotspektakel!

VAKANTIES MET OVERNACHTING

Van idee tot catwalk
Fashion addicts en modieuze zielen die liever een trend 
zetten dan er één te volgen, kunnen hun creativiteit 
volop tot bloei laten komen tijdens dit verblijf. Je 
gaat aan de slag met een naaimachine en hopen stof 
die liggen te wachten om door jou tot een geslaagd 
ontwerp omgetoverd te worden. Je creëert eigen 
outfits en te gekke accessoires. Stijlvol en elegant, 
kleurrijk en eenvoudig getint, klassiek of 
modern, heel meisjesachtig 
of net wat stoerder? Je 
hebt het zelf in de hand! 
Wanneer we niet creatief 
aan de slag zijn, staan 
onze animators paraat 
met een gevarieerd 
animatieprogramma.

De ModeAcademie

05/08-12/08/17
Koksijde

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 455
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Verleg je grenzen!
Zoek je graag de spanning op? Klaar voor wat 
actie? Dan heeft The Challenge heel wat voor jou 
in petto. Zo brengen we onder meer een bezoek 
aan het avonturenpark TerrAltitude met heel wat 
duizelingwekkende activiteiten. Wat dacht je van een 
vrije val vanop 8 meter hoogte of een kabelafdaling 
aan 130 kilometer per uur? De initiatie segway zorgt 
ongetwijfeld ook voor heel wat plezier. Uiteraard kan 
ook een stevige sessie paintball niet ontbreken. Als 
afsluiter crossen we door de bossen op een ‘all terrain’ 
step, een unieke activiteit! Daarnaast zorgen onze 
animators voor heel wat grensverleggende activiteiten 
en animatie. Deze vakantie ga jij tot het uiterste!

The Challenge

22/07-29/07/17
Petite-Chapelle

Les Sarts
8 12-18 jaar € 450

08/07-15/07/17
29/07-05/08/17

Petite-Chapelle
Les Sarts

8 12-18 jaar € 450

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17

Petite-Chapelle
Les Sarts

8 12-18 jaar € 495

Spanning en intriges!
Dit is ongetwijfeld de meest mysterieuze vakantie 
die we ooit georganiseerd hebben! Je gaat op kamp, 
alles lijkt normaal, je leert nieuwe vrienden kennen 
en dan volgt de ene bizarre gebeurtenis na de andere! 
Tijdens het eerste spel horen we een vreselijk geluid. 
Nieuwsgierig als we zijn gaan we op onderzoek uit. 
Je wordt meegesleurd in een verhaal waarin de hele 
groep een hoofdrol speelt. Jullie hebben de touwtjes 
in handen! Elke beslissing bepaalt het verdere verloop 
van het verhaal. Eén eenvoudige actie kan de hele va-
kantie een andere richting uit sturen. Waakzaamheid 
is geboden. Bundel je krachten en ontrafel samen het 
mysterie! 

The Game

Kunst uit een spuitbus!
Het vakantiecentrum Les Sarts in Petite-Chapelle  
wordt deze vakantie omgetoverd tot een kleurrijk 
speelterrein voor elke graffitifan! Reeds ervaren of 
altijd al gedroomd om aan de slag te kunnen met een 
verfbus in de hand? Deze vakantie leer je de kneep-
jes van het vak. Je maakt kennis met verschillende 
soorten graffiti en de graffiticultuur. Je oefent jouw 
kunsten op verschillende ondergronden en laat geen 
plekje onbenut. Een workshop light graffiti en stencil 
art zorgen ervoor dat echt iedereen iets bijleert! Naast 
graffiti zorgen onze animators voor een bonte mix aan 
animatie en actieve spelen om jou de vakantie van je 
leven te bezorgen. Bedenk alvast jouw tag om al je 
kunstwerken te ondertekenen!

Graffiti

in samenwerking met Killerbee workshopsin samenwerking met Killerbee workshops
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Kom mee op expeditie!
Het avontuur staat op jou te wachten! Tijdens deze va-
kantie leer je alles om als echte avonturier op expedi-
tie te vertrekken. We leren ons oriënteren en ontdek-
ken hoe je zelf eenvoudig een kompas kan maken; we 
leren rivieren doorkruisen, maken een kampplaats 
op en overnachten onder een heldere sterrenhemel. 
We koken ons eigen potje in openlucht, leren enkele 
sjortechnieken en ontdekken de kunst van camoufla-
ge. Kortom, we leren (over)leven met 
alles wat de natuur ons te bieden 
heeft! Schuilt er een echte avon-
turier in jou? Om de expeditie 
compleet te maken staat er ook 
een dag vol uitdagingen in een 
avonturenpark op het programma.

Sensatie op het water
We tillen de uitdaging deze vakantie tot een hoger 
niveau en trekken het water op voor een week vol 
actie en sensatie. 

Zo trekken we eropuit naar Lac des Vieilles Forges 
voor een stevige race per zeilboot en catamaran. Ook 
op de Lacs de l’Eau d’Heure is spanning verzekerd 
in The Spin. Terwijl je een kabel in de hand houdt, 
trotseer je vanop je board allerlei obstakels in het 
water. Aan jou om het evenwicht te bewaren! Dat is 
ook de boodschap tijdens de kanotocht, wil je niet in 
de Maas belanden. 

Naast dit coole programma zorgen onze animators 
voor heel wat grensverleggende activiteiten en 
animatie. 

Aqua Challenge

01/07-11/07/17
31/07-10/08/17

Oostduinkerke
De Eglantier

11 12-16 jaar € 425
11/07-21/07/17
10/08-20/08/17

Herbeumont
Le Terme

11 12-16 jaar € 42022/07-29/07/17
Petite-Chapelle

Les Sarts
8 12-18 jaar € 495

Into the wild

Kruip in de huid van een avonturier!
Avontuur en waterpret staan centraal in deze vakantie 
voor echte zee-avonturiers. Waag je aan een wilde 
tocht per raft op de Noordzee en stel je zeebenen op 
de proef. Ook de kajak op zee vraagt heel wat van je 
armspieren! 

We ervaren de kracht van de wind tijdens een sessie 
kiting en tonen een goede portie lef wanneer we droog 
proberen te blijven op een hoogteparcours boven 
het water. Als kers op de taart kan je naar harten-
lust springen op de blob, een gigantisch luchtkussen 
waarop jouw vrienden jou metershoog de lucht in 
laten vliegen! 

Logeren doe je als echte avonturiers in tenten met 
bedden, in je eigen slaapzak. De verplaatsingen naar de 
activiteiten gebeuren per fiets. Deelnemers moeten dus 
kunnen fietsen.

Sea Survival

Nie
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Op roadtrip in eigen land
Met een treinticket in de hand en de rugzak 
op trekken we door ons eigen kleine 
Belgenlandje! Je zal ongetwijfeld op 
heel wat verborgen pareltjes botsen. 
Snuif de sfeer op in het bruisende 
Antwerpen. Het Zuid, het Eilandje, 
de vele leuke straten, … dat 
moet je gezien hebben! Of wat 
dacht je van het ‘vree wijze’ Gent? 
Kuier door het Patershol, geniet 
van het zonnetje op de Graslei en laat 
je betoveren door de vele historische 
gebouwen. Ook over de taalgrens 
valt veel te beleven. Namen, hoofdstad 
van Wallonië, is absoluut een bezoekje 
waard. Een boottochtje op de Maas, de 
indrukwekkende Citadel en de prachtige 
natuur laten je niet onberoerd.

In elke stad pikken we wat cultuur mee, 
leven ons uit in de leukste stadsspelen en 
genieten vooral van het samenzijn. Opgelet, de 
plaatsjes voor deze leuke ontdekkingsreis in eigen land 
zijn beperkt, wees er dus snel bij!

Train Mania

03/07-07/07/2017 Jeugdherbergen 5 14-18 jaar € 380

BelgoTrip

08/07-15/07/2017
Maldegem

Jeugdherberg Die Loyale
8 14-18 jaar € 490

Ontdek de wereld van de treinen
Deze zomer organiseren we, in samenwerking met het Stoomcen-

trum in Maldegem, een uniek kamp voor elke treinliefhebber (in 
spe). Zij bewaren, restaureren en maken heel wat historisch 

materiaal opnieuw rijvaardig op hun eigen spoorlijn en bezit-
ten een groot arsenaal aan stoom- en diesellocomotieven, 

motorwagens en rijtuigen.

Tijdens deze vakantie krijg je een uitgebreide intro 
in de wereld van de treinen. De begeleiders ver-

tellen je met heel wat kennis van zaken allerlei 
weetjes en feiten. 

Maar dat is niet alles. Je werkt ook mee 
aan het spoor op een historische manier 

en staat de begeleiders bij in de res-
tauratie van oude treinen. En altijd al 
gedroomd om achter het stuur te zitten? 
Deze week krijg je de kans tijdens een 

introductie in het besturen van stoom- en 
dieseltreinen!

Dit is een echt praktisch doe-kamp waarin 
historische technieken en moderne tools elkaar 

ontmoeten. Technische voorkennis is niet vereist, 
een gezonde dosis interesse is al wat je nodig hebt!

in samenwerking met VZW Stoomcentrum Maldegem

Namen

Antwerpen
Gent



Optie Motoren  
basis

Door deze stage leg je een prima 
basiskennis motorrijden aan. Gedu-

rende 5 uur per dag krijg je van ervaren 
instructeurs theorie- en praktijkles op een 

veilig privéterrein. Op het programma 
staan bochtenwerk, remtechnie-

ken, start- en stoptechnieken, 
evenwichtsoefeningen, weg-

code, kledij, …

Optie Motoren  
vervolmaking

Heb je de basisopleiding achter 
de rug? Dan vervolmaak je op 

een speelse manier jouw kennis van 
motorrijden op de weg. Je oefent vooral 
op verhard terrein. Op basis van jouw 

specifieke niveau worden de oefenin-
gen aangepast zodat iedereen kan 

blijven bijleren. Ook een initia-
tie trial en enduro evenals 

cross komen aan bod.

Optie  
Fun on Wheels

Word een echte profrijder 
op motor, quad en kart. In ons 

enduro- en crossparcours leer je de 
voornaamste motor- en quadtechnieken. 
De doorgedreven kartopfrissing voer je 

bovendien uit op het internationale 
kartingcircuit van Mariembourg! 
Voor deze optie dien je eerst de 

opleiding ‘Motoren basis’ te 
hebben gevolgd.
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Optie  
basis of  

vervolmaking

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17

Petite-Chapelle
Les Sarts

8 12-18 jaar € 515

Optie 
Fun on Wheels

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17

Petite-Chapelle
Les Sarts

8 16+ jaar € 560

Motoren basis / Motoren vervolmaking
Motoren Fun on wheels

01/07-08/07/2017
08/07-15/07/2017
15/07-22/07/2017
22/07-29/07/2017
29/07-05/08/2017
05/08-12/08/2017
12/08-19/08/2017
19/08-26/08/2017

Leignon
Manege 

8 12-18 jaar € 445

Leer paardrijden in de Ardennen
Tijdens twee praktijklessen en een uur theorieles 
per dag schaven ervaren ritmeesters en grooms je 
kennis bij over paarden en paardrijden. Bij de start 
van het verblijf zal je een test afleggen om je niveau te 
bepalen. Naast de technische aspecten van paardrij-
den wordt er eveneens veel aandacht besteed aan de 
verzorging van de paarden. Onze animators voorzien 
eveneens leuke, sportieve en creatieve activiteiten in 
de frisse Ardense buitenlucht, aangepast aan jouw 
leeftijd. Dit wordt ongetwijfeld een vakantie om nooit 
te vergeten.

Paardrijden

Minstens 12 jaar zijn bij vertrek.

Top Vakantie is een 
erkende club van 
de Vlaamse Liga 
Paardensport.

Zet je eerste stapjes of vervol-
maak je in het motorrijden!
Top Vakantie vzw biedt in het 
vakantiecentrum Les Sarts in 
Petite-Chapelle een ruim aanbod 
aan motorenopleidingen. Vanaf 
12 jaar kunnen deelnemers er te-
recht voor een degelijke basisoplei-
ding motoren. Onze eigen opgeleide 
instructeurs zorgen voor hoogstaande 
theorie- en praktijklessen op een veilig 
privéterrein op ons vakantiecentrum. Wie 
de basisopleiding reeds achter de rug heeft, 
kan zich verder vervolmaken in het motor rijden. Ook daar staan onze 
opgeleide instructeurs garant voor een degelijke begeleiding waar 
veiligheid primeert. Naast het motorrijden organiseren onze animators 
heel wat leuke activiteiten!

Ben je minstens 12 jaar en vind je motoren de max? Dan zijn deze verblijven 
je op het lijf geschreven!
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See you, champ!
Zin in dé uitdaging van het jaar? Je bent een min of meer er-

varen ruiter (dit wil zeggen dat je stap, draf en galop onder de 
knie hebt en dat je ook een hindernis met het paard kan nemen), 

dan is dit je kans! Tijdens deze vakantie wordt er volop gewerkt aan 
drie onderdelen, telkens gekoppeld aan een proef: een dressuurproef, 

een springproef en een proef met natuurlijke hindernissen. Elk onderdeel komt 
gedurende minstens twee dagen aan bod. Tijdens elke proef zal een jury je quoteren. 
Zo verzamel je punten die je dichter brengen bij de titel ‘Winnaar Cross Cup Leignon 
2017’. Aan het einde van het verblijf ken je de uitslag. Begin maar al te dromen, want 
wie weet wordt hier een nieuw talent in de internationale paardensport geboren! 

Ga ervoor!
Heb je altijd gedroomd van een officieel document dat jouw 

rijkunsten bevestigt? Of wil je graag verder komen in de wed-
strijdsport, maar ontbreekt het je aan het noodzakelijke A- of 

B-brevet? Dan is dit je kans! Tijdens een 11-daags verblijf krijg je de 
gelegenheid je rijkunst bij te schaven, zowel op vlak van dressuur als op 

vlak van springen. Ook je theoretische kennis wordt opgefrist. De brevetten 
worden afgenomen door een erkend jurylid van de Vlaamse Hippische Sportbond. Je 
dient een basiskennis van het paardrijden (draf en galop) te hebben (bepaald door een 
test bij aanvang van het verblijf).

Eventing 

Ruiterbrevetten 

08/07-18/07/17 Leignon - Manege 11 14-18 jaar € 595

Te paard doorheen de Condroz
Bij de aanvang van het verblijf krijg je een paard toegewezen. Samen zal 

je ongetwijfeld onvergetelijke momenten tegemoet gaan! Gedurende de 
eerste dagen verkennen we de streek in de omgeving van Leignon. Daarna 

maken we ons op voor een heuse 5-daagse te paard waarin we maar liefst 
140 kilometer stappen, draven en galopperen doorheen één van de mooiste 

regio’s van België. Riviertjes doorkruisen, genieten van een barbecue, overnachten op 
verrassende locaties, … Dit wordt genieten! Uiteraard is voldoende rijvaardigheid een ba-
sisvoorwaarde. Draven, galopperen en het nemen van een kleine hindernis moeten binnen 
je mogelijkheden liggen (bepaald door een test bij aanvang van het verblijf). 

Wandelingen te paard 

29/07-08/08/17 Leignon - Manege 11 16+ jaar € 59519/07-29/07/17 Leignon - Manege 11 14-18 jaar € 595

Verken te paard de omgeving van Leignon
Je houdt van de natuur en paardrijden en je wil wat meer dan 

rondjes maken in de piste? Dan is dit verblijf geknipt voor jou! Nadat 
we met ons paard het nodige vertrouwen hebben opgebouwd, verla-

ten we het vakantiecentrum om de omgeving van Leignon te paard te 
verkennen. Uiteraard dien je de basis van het paardrijden onder de knie te 

hebben. Draf, galop en het nemen van een kleine hindernis moeten binnen 
je mogelijkheden liggen (bepaald door een test bij aanvang van het verblijf). Naast het 
paardrijden voorzien onze animators leuke, sportieve en creatieve activiteiten in de 
Ardense buitenlucht, aangepast aan jouw leeftijd. 

Initiatie tot wandelingen te paard 

09/08-19/08/17
19/08-29/08/17

Leignon - Manege 11 14-18 jaar € 595

Top Vakantie is een erkende club  
van de Vlaamse Liga Paardensport.
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Bonjour les amis! How do you do?
Wil je al eens proeven van het Frans/Engels voor je naar 
het middelbaar onderwijs gaat? Bij ons krijg je gedurende 
gemiddeld 3 uur per dag een eerste initiatie in de taal 
van jouw keuze. Zowel theorie als praktijk komen aan 
bod. Samen met je leeftijdsgenoten word je in kleine 
groepjes onderverdeeld voor dynamische lessen. 
Deze worden gegeven door ervaren instructeurs die 
jou op een interactieve manier 
betrekken bij de les. Naast 
de lessen zitten we ook 
niet stil. Je kan bij jouw 
inschrijving kiezen 
voor drie opties: 
“Superkicks”, 
“Dierenplezier” 
of “Crea”. Elke 
optie staat 
garant voor 
uren spelplezier! 

Optie 
“Dierenplezier”

Dierenvrienden beleven de tijd van 
hun leven! Naast de taallessen maken 

we uitgebreid tijd voor het ontdekken van de 
dierenwereld. We brengen een bezoek aan een 

imker en leren alles over de bijtjes. Een valkenier 
komt langs met prachtige roofvogels. Wil jij met 

hen op de foto? Ook lieve pony’s zijn van de 
partij en kunnen niet wachten om door 

jou vertroeteld te worden. Op de 
boerderij vlakbij beleven we uren 

speelpret! 

Optie “Crea”
Hou je van knutselen? Ontspan 

jij ook zo van wat schilderen, 
tekenen, naaien of boetseren? Dan 
ben je hier aan het juiste adres! Je 

krijgt heel wat bekende en minder bekende 
kunsttechnieken voorgeschoteld. Onder 

begeleiding van onze Top Vakantie-animators 
leert iedereen iets nieuws! Aan het einde 

van de vakantie organiseren we 
een echte tentoonstelling waar 

iedereen jullie werkjes kan 
komen bewonderen!

Optie 
“Superkicks”

Naast de taalles zin om de grote 
avonturier in jou naar boven te halen? 
Dan is deze optie helemaal jouw ding! 

Toon je sjortalent tijdens het vlottenbouwen en 
beleef een uniek avontuur tijdens een kruiptocht 

door grotten. Op handen en knieën ontdek je 
ondergrondse gangen. Sensatie verzekerd! 
Onze animators zorgen daarnaast voor een 

uitdagende mix van activiteiten. Wat 
denk je van koken in de buitenlucht 

of een nachtje onder de blote 
sterrenhemel?

Français/English - Initiation 

ACADEMIE

Deelnemers moeten minstens 
7 jaar zijn bij vertrek en 
voldoende kunnen lezen en 
schrijven in het Nederlands.

 Français  English

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
05/08-12/08/17
19/08-26/08/17

Filot-Hamoir
Château  

d’Insegotte
8 7-12 jaar

€ 445 
(optie  

‘Crea’ of  
‘Dierenplezier’) 

of
€ 465  

(optie ‘Superkicks’)

€ 445 
(optie  

‘Crea’ of  
‘Dierenplezier’) 

of
€ 465  

(optie ‘Superkicks’)
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Parlez-vous français? Do you speak English?
Kom met ons mee op stoomcursus Frans of Engels 
om je niveau stevig op te krikken of om wegwijs 
te raken in de Franse of Engelse taal! Via theorie 
(grammatica) en praktijk (conversaties), gegeven 
door ervaren lesgevers, leer je heel wat bij. Je werkt 
in kleine groepjes op jouw niveau: leuk om elkaar snel 
te leren kennen. Gedurende 
5 uren per dag krijg je 
les. Daarbij maak je 
volop gebruik van 
multimedia en pc. 

Naast de lesuren 
zorgen sport, 
ontspanning 
en leuke 
animatie 
voor 
een fijne 
afwisseling!

Français/English

Wil je de onderdompeling in de taal 
van jouw keuze compleet maken? Kies 

dan voor de optionele tweedaagse uitstap 
naar Canterbury (Engels) of Lille (Frans)! In 

Canterbury verkennen we het oude stadscentrum, 
eten in een traditionele Britse pub en gaan de rivier 

op voor een tochtje traditioneel ‘punten’. Uiteraard kan 
een bezoekje aan de prachtige kustlijn van onze overburen 

voor we huiswaarts keren niet ontbreken! Wie mee naar Lille 
gaat, laat zich betoveren door de gezellige straatjes en prachtige 

bezienswaardigheden. We bezoeken het oude stadscentrum, 
oefenen onze talenknobbel tijdens een fijn stadspel en 

genieten ’s avonds van Lille ‘by night’. We logeren telkens 
in comfortabele hotels of jeugdherbergen in of dichtbij 

het centrum. Tijdens deze uitstappen kan je al 
jouw vergaarde kennis van de week meteen 

in de praktijk toepassen. Een onmisbare 
aanvulling op jouw taalvakantie!

Reeds in het secundair onderwijszitten
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Reeds in het secundair onderwijszitten

Taalbad met tof vakantiegevoel!
Een totale onderdompeling zegt je wel wat of wat 

bijkomende hulp is welkom? Dan kan je bij ons en onze 
collega’s van Vacances Vivantes asbl, de Franstalige 
zusterorganisatie van Top Vakantie vzw, terecht. 

Na je niveautest begeleiden dynamische lesgevers 
jou doorheen de Franse taal met theorie (grammatica), 

praktijk (conversatie) en teamwork. Gedurende gemid-
deld 5 lesuren per dag krijg je les onder intensieve bege-

leiding. Je maakt ook volop gebruik van multimedia en pc. 

Het wordt een echt taalbad, want in het centrum zijn er ook 
heel wat Franstalige jongeren aanwezig. Bovendien hebben je 

lesgevers en animators de Franse taal als moedertaal waardoor 
ook de rest van de activiteiten “in het Frans” gebeuren. Sport, ont-

spanning en leuke animatie maken er een fijne en leerrijke week van!

Français - immersion

in samenwerking met Vacances Vivantes asbl

  
Français

  
Français immersion

  
English

08/07-16/07/17
22/07-29/07/17
29/07-05/08/17
05/08-12/08/17
12/08-19/08/17

Koksijde 
Campus  

Ter Duinen
8 12-18 jaar € 455 € 455 € 455

  
Français + Lille

  
English + Canterbury

08/07-17/07/17
05/08-13/08/17
12/08-20/08/17

Koksijde 
Campus  

Ter Duinen
8 12-18 jaar € 565 € 595
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Geen beter taalbad dan een taalverblijf in een land waar 
jouw gekozen taal de voertaal is! Top Vakantie heeft een 
leuk aanbod aan taalvakanties in Groot-Brittannië, het land 
van Shakespeare, en onder de Zuiderse zon op Malta. Er 
is voor elk wat wils: ofwel logeer je in gastgezinnen (Oxford) 
ofwel in een hotel (Malta) of jeugdherberg (Brighton) dichtbij de 
leukste bezienswaardigheden. Wij organiseren deze taalvakanties 
in samenwerking met een ervaren lokale partner. Alle lessen 
worden gegeven door ‘native speakers’ volgens het niveau van de 
deelnemer. Taalvakanties in het buitenland leren jou niet alleen heel 
wat bij, ze verruimen ook je blik en geven je inzicht in de cultuur 
achter de taal! Een hele verrijking! 

English in 
Brighton

Deze zomer kan je in de hippe, bruisende 
kuststad Brighton terecht voor een 

onderdompeling in de Engelse taal en cultuur. 
Je volgt lessen bij gecertifieerde leerkrachten 

Engels, ingedeeld in groepen per niveau (na afname 
van een niveautest). Daarnaast staan er dagelijks heel 

wat activiteiten op het programma waarbij Engels steeds 
de voertaal is. We ontdekken de wijde omgeving van 
Brighton. Zo staat er onder meer een bezoekje aan 
Hastings op de planning en gaan we uitwaaien in 

het natuurpark The Seven Sisters. Naast de 
lessen kan je ook het centrum van Brighton 

ontdekken. Onze begeleiders hebben 
daarnaast nog heel verrassende 

activiteiten voor jou in petto!

English in Oxford
In Oxford logeer je alleen of per twee bij 

gastgezinnen in de buurt van het College. 
Tijdens de lessen word je door Engelstalige 

leerkrachten ondergedompeld in hun moedertaal. 
Je krijgt les in een internationale groep in de gebouwen 
van de Lake School of English. Na een niveautest word 

je onderverdeeld in meertalige groepen aangepast aan jouw 
niveau. Je krijgt per week 22 à 24 lesuren van 50 minuten. Tijdens 

het weekend trekken we ook naar Londen. Je ontdekt al gauw 
dat deze prachtige wereldstad heel wat te bieden heeft. 
Ook een uitstap naar Brighton of Bath of Stratford staat 

op het programma (bestemming afhankelijk van de 
periode). Bovendien kies je aan welke sporten je 
deelneemt en kan je je ontspannen in de buurt 

van de school. Natuurlijk is er ’s avonds 
ook een animatieprogramma voorzien.

English in Malta  
Combineer Engelse lessen met een 

prachtige vakantie onder de Maltese zon! 
Elke ochtend wordt er Engelse les gegeven in 

een erkende school op 20 minuten van het hotel. De 
groepen worden onderverdeeld per niveau dankzij een 

test vóór het vertrek. De nadruk zal liggen op zowel theorie 
(grammatica) als praktijk (conversaties)! Aan het einde van 

het verblijf krijg je zelfs een diploma! Buiten de lessen, 
kan je genieten van de infrastructuur van het hotel. 

We bezoeken onder meer Valletta, maken een 
prachtige cruise langs de kust en ontdekken 

de wondermooie Blauwe Grot.

02/07-15/07/17
16/07-29/07/17
30/07-12/08/17
13/08-26/08/17

Groot-Brittannië 
Oxford

Gastgezinnen
Eurostar 14

16-20 
jaar

€ 1485

01/07-09/07/17
Groot-Brittannië 

Brighton
YHA Brighton

Eurostar 9
13-17 
jaar

€ 990

16/08-25/08/17
Malta

Saint Paul’s Bay 
Hotel Santana****

Vliegtuig 10
14-16 
jaar

€ 1220

Een Engelse 
taalvakantie 
in het 
buitenland
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Word jij de game developer van morgen?
Altijd al gameontwerper willen worden of toch be-
nieuwd hoe al die computergames achter de scher-
men werken? Kruip dan in de huid van een echte ont-
wikkelaar en ontwerp je eigen game! Op een speelse 
manier zet je je eerste stapjes in de programmatie 
van een eigen spel, maken 
we computeranimaties en 
gaan we eens kijken hoe we 
bestaande games kunnen 
uitbreiden. Natuurlijk is er 
nog een massa tijd over 
voor sport, ontspanning 
en animatie in en rond het 
vakantiecentrum!

01/07-08/07/17
08/07-15/07/17
29/07-05/08/17

Koksijde
De Zevensprong

8 7-12 jaar € 445

19/08-26/08/17 Sint-Idesbald
Excelsior

Gamedesign Junior

Klik, klik!
Deze vakantie ontdekken we de wondere wereld van 
de fotografie. We beginnen met een korte kennisma-
king met het fototoestel. Nadien gaan we aan de slag! 
We verkennen niet alleen fotogenieke plaatsjes, maar 
leren ook creatief om te gaan met ons fototoestel! 
We toveren met licht, creëren leuke effecten, gaan 
op zoek naar de gekste onderwerpen, … Na al dat 
fotograferen maken we ook kennis met het begrip ‘fo-
tobewerking’. Met leuke, kindvriendelijke toepassin-
gen gaan we aan de slag en maken we onze favoriete 
foto’s nog een tikkeltje leuker! We bewaren onze foto’s 
niet alleen digitaal, maar knutselen ook een prachtig 
album in elkaar. 

Voor wetenschappers in spe!
Tijdens dit verblijf maak je op een ludieke manier 
kennis met de wondere wereld van techniek en we-
tenschap. Je gaat zelf aan de slag en ontdekt zo hoe 
allerlei technische zaken werken. Zo maken we een 
magisch fotolijstje waarbij we de werking van elektri-
citeit beter leren kennen, doen een lichtonderzoek op 
een zelfgemaakte sinaasappelkaars met onze camera 
obscura, ontwerpen een logo voor een eigen T-shirt 
en houden een grote competitie met onze eigen elek-
troquiz! Via allerlei te gekke proefjes leer je nog meer 
bij. Aan het einde van het verblijf show jij jouw kunsten 
in een echte wetenschapsshow! Naast al deze ont-
dekkingen is er natuurlijk ook tijd voor sport, spel en 
animatie. Dat techniek en wetenschap tof én leerrijk 
zijn, wordt deze vakantie bewezen.

Fotografie Junior Professor Bolleboos
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01/07-08/07/17 Koksijde
Campus Ter Duinen

8 8-12 jaar € 35508/07-15/07/17 Koksijde 
De Zevensprong

12/08-19/08/17 Sint-Idesbald
Excelsior 12/08-19/08/17 Sint-Idesbald

Excelsior 8 8-12 jaar € 355
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Make it to the next level!
Ben jij ook helemaal into gaming? Bij ons 
leer je er heel wat over bij, probeer je 
nieuwe dingen uit en dit samen met 
andere jongeren die jouw passie voor 
gamen delen. Wist je dat je gamen ook kunt 
‘leren’? Onze gaming- en internetworkshops 
brengen je heel wat technieken bij. Zo neem 
je bijvoorbeeld in een klein team deel aan een 
LAN-party. Wedden dat jullie elkaar snel zullen 
vinden? Het verblijf ‘gaming’ biedt je gemiddeld 
5 uur gameplezier per dag. Natuurlijk zorgen 
wij daarnaast ook voor andere activiteiten. 
Sport, ontspanning en leuke animatie 
zorgen voor een vakantie waaraan je nog 
lang terugdenkt! Als je inschrijft voor het 
gamingverblijf doe je uiteraard ook mee 
aan alle andere activiteiten.

Word jij de game developer van morgen?
Altijd al gameontwerper willen worden of toch benieuwd hoe al die computergames ach-

ter de schermen werken? Kruip dan in de huid van een echte ontwikkelaar en 
ontwerp je eigen game! Je leert alles over sprites, leveldesign, game 

engines, artificiële intelligentie, scripts, multiplayer en uiteraard zet 
je jouw eerste stappen als programmeur. Je krijgt ongeveer 5 uur 

les per dag. Natuurlijk is er nog een massa tijd over voor sport, 
ontspanning en animatie in en rond het vakantiecentrum!

Gaming

Gamedesign

01/07-08/07/17 
  08/07-15/07/17 *

15/07-22/07/17
   22/07-29/07/17 *

29/07-05/08/17
   05/08-12/08/17 *

12/08-19/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 455

Software engineering  
voor smartphones & tablets (Android)
Elke dag lees je in de krant wel verhalen over wizzkids die revolutionaire 
apps voor de Androidtoestellen hebben ontwikkeld. De populariteit van 
zulke apps heeft zich al lang bewezen. Heb jij ook zin om software te leren 
ontwikkelen voor smartphones & tablets? Word dan app-developer en wie 
weet verover jij binnenkort de Playstore! Je zet je eerste stappen met de meest 
recente programmeertalen voor applicatieontwikkeling. Variabelen, parameters, 
objectoriëntatie, … na dit verblijf zullen het geen holle begrippen meer voor je 
zijn. Je begint ook geschikte gebruikersinterfaces te ontwikkelen voor mobiele 
besturing. Na al dat gezwoeg in onze computerlabs kan je op het strand en in het 
centrum nog terecht voor welverdiende ontspanning en animatie.

Zet de computer helemaal naar jouw hand!
Werken met een computer is één ding, maar door te 

programmeren kun je een computer helemaal naar jouw 
hand zetten. We geven je een grondige basiscursus in de 

Java-programmeertaal. Java is één van de belangrijkste 
programmeertalen, die ook een stevige basis is om 

later apps (applicaties) voor Android te leren ontwikkelen. 
Gedurende gemiddeld 5 lesuren per dag verken je de basis van 

programmeren, zet je je eerste stappen in Java-programmeren 
en scherp je vervolgens je vaardigheden aan in steeds nieuwe 

projecten. Naast de lessen is er nog heel wat tijd voor ontspanning op 
het strand, in het vakantiecentrum en in Koksijde.

Go Mobile

Programmeren

* ‘Programmeren’ wordt niet aangeboden in deze periode.
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Take your creative skills to the next level!
Kies voor een hele week creativiteit en multimedia! 
Op het basisniveau verdiep je je in fotobewerking, leer 
je grafisch vormgeven (posters en magazines ont-
werpen) en krijg je een stevige portie video en audio 
editing op je bord. Wie al voldoende vaardig is, bieden 
we net dat beetje meer uitdaging. We tillen je skills 
naar een hoger level met meer uitdagende program-
ma’s om het maximum uit jouw pc te halen. Op beide 
niveaus werk je in kleine groepjes aan een project. 
Lessen en project nemen samen dagelijks gemiddeld 
5 lesuren in beslag. Je sluit het verblijf af met een 
project waarin je volop al je vaardigheden kan tonen. 
Naast al die multimedialessen is er uiteraard nog 
massa’s tijd over voor sport en spel op het strand en 
in het centrum.

08/07-15/07/17
05/08-12/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 455

15/07-22/07/17
29/07-05/08/17
12/08-19/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 455

Digital Entertainment Studio

Een kijkje in het brein van een robot!
Robots nemen meer en meer een vaste plaats in 
ons leven in. Denk maar aan een robotgrasmaaier 
of 3D-printer. Hoe werken deze robots, hoe weet zo 
een robotgrasmaaier de weg, en nog leuker, hoe kan 
je zelf een robot maken en programmeren die doet 
wat jij wil? Gedurende gemiddeld 5 lesuren per dag 
verdiepen we ons in het hoe en wat van een robot. 
We leren je de basisbeginselen van programmeren 
en gaan nadien aan de slag om onze eigen robot te 
maken met aan het einde van het verblijf een ware 
competitie met als inzet de titel Robot Warrior 2017. 
We nemen ook voldoende tijd om te genieten van 
het strand en het vakantiecentrum. Onze animators 
zorgen voor leuke activiteiten en spelplezier!

Vervolmaak jouw wiskundige vaardigheden!
Tijdens deze 8-daagse vakantie tonen we dat ook 
wiskunde boeiend kan zijn. Op basis van jouw vragen 
werken we diverse thema’s uit in kleine groepen.
De nadruk ligt op bijwerken, remediëren en vervol-
making. Tijdens het verblijf krijg je per dag 5 uur les 
begeleid door enthousiaste instructeurs. Gedurende 
ongeveer een derde van de lessen krijgt ‘leren leren’ 
speciale aandacht en maak je kennis met een aantal 
methodes om zelfstandig te leren. Na het verblijf krijg 
je een persoonlijk attest dat jouw vorde-
ringen aantoont. Natuurlijk 
zorgen animatie en sport 
voor een welverdiende 
ontspanning.

Robot Lab Wiskunde en methodologie

05/08-12/08/17
12/08-19/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 455
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Websites leren bouwen  
op beginnend en hoger niveau
Tijdens deze vakantie leer je vanuit het niets een eigen, 
leuke website bouwen! Je begint bij de basis van elke 
goede website door html-codes te leren begrijpen. We 
tonen en gebruiken hierbij de HTML5 standaard, die de 
webtoepassingen nog beter ondersteunt. Voor de nodige 
‘look & feel’ komt css je ook te hulp. Wie al wat meer 
ervaring heeft in webdesign krijgt tijdens de lessen ex-
tra uitdagende opdrachten aangeboden. Wanneer er tijd 
rest, leren we ook met programma’s als “Joomla” een-
voudig en met de nodige flair een website, blog, nieuws-
pagina en zo veel meer te maken en te onderhouden. 
Je sluit het verblijf af met een project waarin je volop al 
je vaardigheden kunt tonen. Lessen en project nemen 
samen dagelijks 5 lesuren in beslag. Daarnaast is er 
uiteraard nog een massa tijd over voor sport en spel!

22/07-29/07/17
12/08-19/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 455 15/07-22/07/17

29/07-05/08/17
Koksijde

Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 455

Webdesign

Creatief op de computer!
Deze vakantie gaan we een stapje verder en 
ontdekken we hoe je creatief aan de slag kan met 
jouw computer. Je leert de basis van diverse gratis 
varianten van de bekende grafische programma’s 
zoals InDesign, Photoshop en Illustrator. Zo kan je 
thuis probleemloos verder aan de slag. Vervolgens 
scherp je jouw vaardigheden aan in nieuwe projecten, 
onder begeleiding van onze ervaren instructeurs. 
Gedurende gemiddeld 
5 lesuren per dag ga je 
aan de slag. Naast de 
lessen is er nog heel wat 
tijd voor ontspanning 
op het strand, in het 
centrum en in Koksijde.

Focus op nieuwe digitale mogelijkheden
Waar je ook kijkt in de digitale wereld, overal kom 
je foto’s tegen: in digitale fotoalbums, op Facebook, 
op Instagram en andere sociale media. Het is dan 
ook leuk om een mooie foto te nemen, al is het maar 
voor jezelf. Een goede foto nemen doe je echter niet 
zomaar. Het vergt heel wat kennis en kunde. We leren 
je gedurende 5 uur per dag waar je best rekening mee 
houdt om een echt goede foto te nemen. Je gebruikt 
hiervoor je eigen fototoestel, zodat je thuis ook aan de 
slag kunt gaan. We leren ook wat je nadien met die 
foto kunt doen (bewerken, publiceren, album maken). 
We gebruiken waar mogelijk software die gratis 
is, maar we werpen ook een blik op professionele 
software. 

Grafische vormgeving Fotobewerking 
& digitale fotografie

08/07-15/07/17
22/07-29/07/17
05/08-12/08/17

Koksijde
Campus Ter Duinen 8 12-18 jaar € 455

ACADEMIE

Met workshop 
door professioneel 

grafisch vormgever!

Met bezoek 
aan een 

fotostudio!
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Oostenrijk - Nassfeld

01/07-10/07/17
15/08-24/08/17

Oostenrijk 
Nassfeld

Hotel Leitner
Bus 10

8-12 jaar
12-16 jaar

€ 780
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05/08-14/08/17 Frankrijk - Gastes - Camping Les Prés Verts*** Bus 10 8-14 jaar € 650

Maak je op voor een geweldige vakantie aan een schitterend Italiaans meer. 
In hartje Umbrië ligt dit kleine paradijs, tussen heuvels en olijfbomen. De 

ideale locatie voor een zonnig verblijf vol fun en cultuur.

Op het programma staat onder meer een daguitstap per trein naar het 
mooie Firenze, waar onze begeleiders je gidsen langs de mooiste plekjes.

We beleven dolle pret tijdens een boottocht op het Lago Trasimeno naar één van 
de nabijgelegen eilanden en gooien het over de sportieve boeg tijdens een namid-

dag watersporten. Daarnaast 
zorgen de animators voor 

gevarieerde activitei-
ten aan het meer en het 

hotel. Een vakantie om niet 
snel te vergeten! 01/07-10/07/17 Italië - Passignano sul Trasimeno

Hotel Belvedere** Bus 10 12-15 jaar € 750

Frankrijk - Lac de Biscarosse

Italië - Lago Trasimeno Il lago magico!

Sport en avontuur in de bergen
Ook tijdens de zomer hebben de 

bergen heel wat in petto voor de 
liefhebbers van kicks en avontuur. 

Afhankelijk van jouw leeftijd bieden 
we je een gevarieerd programma 

aan:

8-12 jaar: Mountainbiken, 
boogschieten, wandelen, deathride, 

raften, een bergwandeling, ontdekken van 
een plaatselijk meer, een zomerrodelbaan, 

een barbecue, …

12-16 jaar: Mountainbiken, deathride, via 
ferrata, river tubing, bergwandelingen, 

ontdekken van een plaatselijk meer, 
mountaincarting, een zomerrodelbaan, een barbecue, …

Als afsluiter staat ook nog een uitstap naar Ljubljana, 
de hoofdstad van Slovenië, op het programma! Naast 
deze activiteiten, onder begeleiding van ervaren 
instructeurs, zorgen onze animators voor een gevarieerd 
animatieprogramma. Fun verzekerd!

Le soleil, la mer et le plaisir
De ideale vakantiemix tussen strandplezier en sport vind je deze 

zomervakantie aan het meer van Biscarosse. Op het program-
ma staat een leuke cocktail van watersporten. Dagelijks krijg 

je, gedurende gemiddeld 4 uur per dag (afhankelijk van de 
weersomstandigheden) en onder begeleiding van ervaren 
instructeurs, activiteiten aangeboden zoals zeilen/cata-
maran, windsurfen/SUP, kajak of mountainbike. Daar-
naast kan je helemaal uit de bol gaan op de superleuke 

bananenboot! Onze animators zorgen bovendien voor een 
spetterend animatieprogramma en je kan volop genieten van 

het strand en het zwembad onder de zalige Franse zon!

Logement: Hotel Belvedere**  
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Camping Les Prés Verts*** 
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Sporthotel Leitner 
(meer info op www.topvakantie.be)

Nie
uw

!



03/07-12/07/17
07/08-16/08/17

Zweden
Kanotrektocht

Bus 10
14-16 jaar
16+ jaar

€ 855
10/07-19/07/17
14/08-23/08/17

Zweden
Survival

Optie 1: Kanotrektocht 
Zeven dagen kanovaren in de prachtige regio Värmland, 
in het hart van een natuurreservaat! Een gebrevetteerde 
navigatieploeg begeleidt je samen met onze animators 
gedurende de volledige reis. De route wordt aangepast volgens 
de weersomstandigheden en het niveau van de groep. In kleine 
groepen en met 2 à 3 personen per kano leggen we het circuit 
af. Je overnacht op verschillende kampplaatsen (in tenten) langs 
de route. Respect voor de natuur, gezonde voeding, groepsgeest en 
samenwerking zijn de sleutelwoorden van 
het verblijf! Op de kampplaatsen leer je 
een kampement opzetten en organiseren 
en pas je verschillende overlevings- en 
oriëntatietechnieken toe. Iedereen 
steekt een handje toe in de 
organisatie, zoals bv. bij het maken 
van het eten.

Optie 2: Survival
Tijdens dit 10-daagse avontuur trekken 
we de wildernis van Värmland in. We 
maken een tweedaagse trektocht met de 
kano, een tocht met de mountainbike, gaan 
2 dagen op bivak en overnachten in onze zelfgebouwde shelter. We 
leren werken met kaart en kompas, vangen onze eigen vis en 
maken deze klaar, roken ons vlees en wagen ons aan het eten 
van insecten! We maken ook een vlottentocht, organiseren 
een kubbcompetitie, beklimmen een klimmuur en maken 
onze eigen houten gebruiksvoorwerpen. Ontspannen doen 
we ook in onze zelfgebouwde sauna. Dit kamp is de 
absolute droom van elke avonturier!

Zweden - Värmland

Natuurliefhebbers met zin voor avontuur zullen hun hart ophalen tijdens deze 
onvergetelijke vakantie die start in Undredalen. Je mag je verwachten aan een 

bergtocht, een tweedaagse kanotocht langs fjorden met overnachting aan de 
waterkant en een sneeuwwandeling. Ook de sfeervolle stad Bergen staat 

op het programma. Tijdens de reis maken we tijd om te ontspannen aan 
het water en genieten we van een kampvuur en een heerlijke barbecue. 

De route wordt aangepast in functie van de weersomstandigheden en het 
niveau van de groep. Je wordt begeleid door ervaren gidsen en begeleiders 

van Top Vakantie vzw. Respect voor de natuur, gezonde voeding, teamspirit 
en behulpzaamheid zijn de sleutelbegrippen van dit verblijf. Een goede con-

ditie is een vereiste 
voor deelname aan 

deze vakantie.
17/07-26/07/17 Noorwegen - Trektocht Bus 10

14-16 jaar
16+ jaar

€ 899

Noorwegen

04/08-11/08/17
Groot-Brittannië - Wales

YHA Kings
Bus 8

14-16 jaar
16+ jaar

€ 910
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Croeso i Gymr …
Welkom in Wales! Ontdek met ons deze prachtige regio met haar ongerepte 

natuur, weidse vlakten en wilde kusten. Vanuit onze gezellige jeugdherberg in 
Snowdonia National Park ontdekken we de indrukwekkende omgeving. Er staat 

een leuke mix van sportieve en avontuurlijke activiteiten op je te wachten. Waag je 
aan een spannende en uitdagende afdaling per raft, trotseer wilde wateren door de 

kloof tijdens canyoning en cross door de natuur op je mountainbike. Ook prachtige wan-
deltochten met onderweg ongelooflijke vergezichten staan op het programma. We ontdekken 

ook de Keltische geschiedenis van het land met onder meer een bezoek aan Harlech Castle, een 
indrukwekkend stukje UNESCO-werelderfgoed. Wales is een fantastische dichtbij-bestemming waar 

je even helemaal één bent met de natuur. Een must-see!

Groot-Brittannië - Wales

BUITENLAND

Van gletsjer naar fjord

Logement: Jeugdherberg YHA Kings 
(meer info op www.topvakantie.be)



12/07-21/07/17
21/07-30/07/17

Italië
Cesenatico

Hotel Zadina***
Vliegtuig 10

12-15 
jaar

€ 1010

Italië - Cesenatico
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Spanje - Empuriabrava

08/08-17/08/17
22/08-31/08/17 Spanje - Empuriabrava 

Camping Rubina Resort****
Bus 10

12-15 jaar
Watersport & fun

Avontuur & fun
€ 775
€ 780

21/07-01/08/17 16+ jaar Sea & sun + Barcelona € 850

La vita è bella!
Heerlijk ontspannen aan het zwembad of op het strand is tijdens 
deze vakantie een echte must. Je kan natuurlijk ook deelnemen 
aan spannende sportwedstrijdjes en verschillende watersporten. 
Bovendien zijn de leuke excursies naar San Marino en Venetië echte 
toppers! De daguitstap naar het pretpark “Mirabilandia” is evenzeer 
een aanrader. Je amuseert je te pletter tijdens de leuke animatie 
en maakt een hoop nieuwe vrienden.

Sport, relax & enjoy
Zin om te genieten van zon en zee tijdens je va-
kantie? Sportief of niet, je vindt zonder twijfel jouw 
favoriete vakantie tussen de voorgestelde opties! 
Geef de optie van jouw keuze door bij inschrijving. 

Voor de 12-15 jarigen

Optie 1 - Watersport & fun: 
Hou je van windsurfen en/of stand up paddle? Dan 
ben je hier aan het juiste adres! In een aangename 
sfeer wordt 10 uur les georganiseerd, begeleid door 
ervaren instructeurs. Naast de lessen staan tal 

van andere activiteiten op het programma: een 
uur catamaran, een avontuurlijke tweedaagse 

met onder meer watertrekking, een bezoek 
aan Barcelona, een dagje in Aquabrava en 

een privédiscoavond! 

Optie 2 - Avontuur & fun: 
Op het avontuurlijke programma staan 
onder meer laserschieten, slacklining, 
river crossing, watertrekking en een ad-
venture raid. Maar daar blijft het niet bij! 

We brengen een bezoek aan Barcelona, 
genieten van een dag waterpret in Aqua-

brava, brengen tijd door in een openlucht-
zwembad, proberen heel wat hippe waterspor-

ten uit en organiseren een privédiscoavond.    

Voor de +16 jarigen

Sea & sun + Barcelona: 
Op het programma staan een dagje in Aquabrava, 
een zalige boat cruise in de netten van een cata-
maran en een bezoek aan Gerona met als afsluiter 
van de dag een heuse poolparty! Je verkent ook de 
befaamde waterkanalen van Empuriabrava met 
een elektrische boot die je zelf bestuurt. Je geniet 
ook van toffe watersporten zoals stand up paddle 
en skimboard en je leeft je helemaal uit tijdens de 
sfeervolle Spaanse avond waar een heerlijke paella 
wordt klaargemaakt en je jouw dansmoves kan tonen 
tijdens Spaanse dansinitiaties. Buiten deze activitei-
ten stellen onze animators je een gevarieerd pro-
gramma voor. Kers op de taart van deze vakantie is 
ongetwijfeld de tweedaagse uitstap naar Barcelona. 

Logement: Parkhotel Zadina***  
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Camping Rubina Resort**** 
(meer info op www.topvakantie.be)



09/07-16/07/17
Kroatië - Porec
Appartementen 

Lanterna
Vliegtuig 8 16+ jaar € 995

Malta Sea, sun and culture
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Portugal - Lissabon, Porto & Coimbra

Adriatische warmte in het coole Kroatië 
Op dit zonovergoten schiereiland hebben wij heel wat voor 

jou in petto. Je ontdekt dit schitterende land in een heerlijk 
verblijf vol zon, fun en leuke uitstapjes. Vanuit het logement 

in Porec ontdekken we de streek. We genieten van een boot-
tocht langs de kustlijn en proeven van verse vis aan boord. In het 

adrenalinepark is het avontuur verzekerd! Ook een bezoekje aan 
Rovinj en Porec kan niet ontbreken. Geniet van de gezelllige stra-

ten, leuke winkeltjes en verborgen hoeken.

Neem deel aan een gevarieerd verblijf in Malta waar 
we ontspanning, cultuur en natuur combineren. We 

brengen uiteraard een bezoek aan de hoofdstad 
La Valletta, een sfeervolle zuiderste stad. 

Malta bezit ook enkele natuurschatten zoals 
de Blauwe Grot, Golden Bay (strand) en de 

Blue Lagoon waar we gaan zwemmen. 
Nadien genieten we van een heerlijke 

barbecue op het strand! Naast deze 
leuke activiteiten genieten we uiteraard 

ook van de verschillende faciliteiten 
van het hotel en de mogelijkheden in de 

omgeving.

11/07-20/07/17
29/07-07/08/17

Malta 
Hotel Santana****

Vliegtuig 10 14-16 jaar € 1015

07/07-14/07/17 Portugal - Rondrit Bus 8 14-16 jaar € 1045

Bem vindo a Portugal!
Laat je verrassen door de warme 
ontvangst in dit verrassende 
land op het meest westelijke 
punt van Europa. Je krijgt 
volop de tijd om je onder te 
dompelen in de gezellige 
sfeer van Lissabon met 
de pittoreske Torre de 
Belém, een ritje met de 
typische tram, leuke terrasjes 
en prachtige vergezichten. Ook 
het charmante Porto staat op het 
programma. In deze havenstad 
brengen we een bezoek aan de 
belangrijkste bezienswaardigheden. En om de portie cultuur 
compleet te maken, trekken we er ook op uit naar Coimbra 
en Aveiro. Natuurlijk krijg je naast al deze stadsbezoeken ook 
voldoende vrije tijd om te genieten van het strand en het mooie weer.    

Kroatië - Porec

Logement: Hotel Santana****  
(meer info op www.topvakantie.be)

BUITENLAND

Logement: Appartementen Lanterna 
(meer info op www.topvakantie.be)
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Mallorca - Playa de Palma

01/07-
08/07/17

Mallorca
Ca’n Pastilla

Hotel Helios***
Vliegtuig 8 16+ jaar

€ 
980
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21/08-28/08/17 Gran Canaria - Playa del Ingles - Hotel IFA Buenaventura*** Vliegtuig 8 16+ jaar € 1070

20/07-27/07/17 Italië - Sicilië 
Hotel Citta Del Mare*** Vliegtuig 8 16+ jaar € 1030

Gran Canaria - Playa del Ingles

Geniet van de Canarische zon!
Verscholen in de Atlantisch Oceaan liggen de Canarische eilanden, 

meer dan een bezoekje waard! Tijdens deze vakantie ontdek je het 
vulkaaneiland Gran Canaria. Onze uitvalsbasis is een prachtig 

driesterrenhotel in Playa del Ingles, één van de levendigste 
plekjes op het eiland. Met twee geweldige zwembaden en de zee 
vlakbij kunnen we heerlijk genieten van de zon. We ontdekken 

ook de indrukwekkende duinen van Maspalomas vlakbij en trek-
ken met de begeleiders van Top Vakantie samen het eiland rond. 

Het hotel organiseert leuke animatie en ook de begeleiders zorgen 
ervoor dat verveling geen kans krijgt. Laat je betoveren door deze 

parel in de Atlantische Oceaan!

La Isla Bonita
Dit prachtige eiland in de 

Balearen bied je zongarantie, 
witte stranden en wuivende 

palmbomen. Geniet van het 
mooie weer in het perfect 

gelegen driesterrenhotel, op 
een steenworp van het strand. 

Pure ontspanning! Samen 
met de begeleiders van Top 

Vakantie ontdek je deze geliefde 
vakantiebestemming. We snuiven 

cultuur op in de hoofdstad La 
Palma en kijken onze ogen uit in 

het indrukwekkende aquarium 
vlakbij. Wat dacht je van een 

tochtje in een boot met glazen 
bodem boven een bassin vol witte 

haaien? Spanning verzekerd! Zon, 
zee, zwembad en de gezellige 

sfeer vormen de ingrediënten van 
deze perfecte zonvakantie.

Een eiland vol temperament! 
Even uitblazen op het schitterende Sicilië? Dat kan met 

Top Vakantie! We gaan voor een weekje volledig relaxen 
met zon, zee en strand. Deze parel in de Middellandse 

Zee zal je zeker niet teleurstellen. Maar Sicilië heeft meer 
te bieden dan alleen maar zon en zee. We ontdekken ook 

de prachtige omgeving. Onze begeleiders stellen samen 
met jou een leuk programma samen. Dolce far niente!

Italië - Sicilië

Logement: Hotel Helios*** 
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: IFA Buenaventura*** (meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Hotel Citta Del Mare***  
(meer info op www.topvakantie.be)
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Een duik in het onbekende
Deze vakantie biedt jou een uitgebreid cultureel 
programma waarbij heel wat highlights van Polen aan 
bod komen. Laat je rondleiden en geniet van het prachtige 
Krakau tijdens een boottocht, ontdek Zakopane, het prachtige 
nationaal park Tatras en de zoutmijnen van Wieliczka. Ook 
het bezoek aan Auschwitz laat je beslist niet onberoerd. Samen 
verdiepen we ons in dit stukje geschiedenis dat bij elk van ons een 
diepe indruk zal nalaten. 

Als ontspanning zal een duik in het aquapark ongetwijfeld  
voor fun zorgen!

Polen - Krakau & Auschwitz

14/07-21/07/17 Griekenland - Rondrit Vliegtuig 8 16+ jaar € 1045

Griekenland - Athene & de Cycladen
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Ontdek het mooiste van Italië!
Tijdens deze schitterende rondreis nemen we de tijd om Rome te bezoeken. We ont-

dekken de belangrijkste bezienswaardigheden: het Colosseum, de Sixtijnse kapel, het 
Sint-Pietersplein en de Trevifontein. Naast deze prachtige stad genieten we ook van één 

van de mooiste kustlijnen van Italië en Europa: de Amalfikust. We trekken langs Capri, 
Amalfi en Ravello. We brengen ook een bezoek aan Pompeï, een stadje dat bijna 2000 jaar 

geleden verwoest werd door een uitbarsting van de Vesuvius. Deze reis biedt 
de perfecte mix tussen cultuur en natuurpracht!

06/08-13/08/17 Polen - Rondrit Bus 8
14-16 jaar
16+ jaar

€ 860

BUITENLAND

Italië - Rome & Amalfikust

02/07-09/07/17 Italië - Rondrit Vliegtuig 8 16+ jaar € 1025

Ontdek de typische Griekse eilanden!
Zin om de heldere Griekse wateren te doorkruisen? Zet dan koers naar de Cycla-

den! Verken drie fantastische eilanden: Tinos, Andros en Mykonos! Iedere cruise 
neemt je mee op ontdekking van prachtig pittoreske, typische dorpjes. Geniet 

ook van twee vrije dagen in hotel Tinos Beach om te zonnebaden, te zwemmen 
en je te ontspannen met de rest van de deelnemers. We beëindigen onze vakan-

tie met een bezoek aan Athene. Een ontspannende vakantie wacht op jou.

Logement: Hotel Tinos Beach***  
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Hotel Fiamma*** (Rome) en Villa Serena*** (Amalfi) 
(meer info op www.topvakantie.be)
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Dobro pozhalovat’!
Tijdens deze bijzondere rondreis ontdek je het moderne Rusland. We houden 
halt in Moskou en maken kennis met de belangrijkste trekpleisters: het Rode 
Plein, het mausoleum van Lenin en de beroemde straat Tsverkaia. Daarnaast 
breng je ook een bezoek aan het Kremlin. We sluiten het verblijf in Moskou af met 
een traditionele circusshow. Per trein maak je nadien de verplaatsing naar Sint-
Petersburg, een unieke ervaring! Een gids neemt je mee op een panoramische  
tocht doorheen deze fascinerende stad. Gedurende drie dagen ontdek je alle  
plekjes en bezienswaardigheden. ’s Avonds neemt onze begeleider je mee op stap 
voor een zicht op Russia by night. Een onvergetelijke reis!

The Big Apple is waiting for you!
New York, the city that never sleeps, stelt zich tijdens deze vakantie 

voor jou open. Dompel je onder in de drukte van Manhattan en Wall 
Street, proef van de charme van Brooklyn of kom volledig tot rust in 

Central Park. Deze veelzijdige stad moet je gewoon gezien hebben! Onze 
begeleiders voeren je tijdens deze citytrip langsheen de belangrijkste 

bezienswaardigheden. We bezichtigen de skyline vanop Empire State Building 
en bewonderen het zicht over Central Park op Top of the Rock. We ontdekken 

typische wijken zoals Chelsea en Soho en spotten ‘the rich and famous’ in Upper 
East Side. Daarnaast krijg je ook de tijd om op eigen houtje de stad te verkennen, 

samen met je reisgenoten. Een citytrip voor al wie van bruisende steden houdt!

Rusland - Moskou & Sint-Petersburg

USA - New York City

08/09-15/09/17 Rusland - Rondrit Vliegtuig 8 18+ jaar € 1595

02/07-08/07/17
USA - New York City 

Hotel Wingate by 
Whyndham***

Vliegtuig 6 16+ jaar € 1699

top vakantie voor 
globetrotters!

VAKANTIES MET OVERNACHTING GLOBETROTTERS

september
2017!

ONTDEK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA (INCLUSIEF LOGEMENT)  
VAN AL DEZE VAKANTIES OP WWW.TOPVAKANTIE.BE
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GLOBETROTTERS

Ontdek deze Caraïbische parel op het ritme van de salsa!
Deze complete rondreis leidt je langs de 
mooiste plekjes van dit eiland. We starten in 

Havana, de indrukwekkende hoofdstad, waar 
we de binnenstad verkennen en per fiets ook door 

de buitenwijken en langs de oceaan cruisen. Een 
Cubaanse avond met een spetterend dansfeest en 

lokaal buffet is ongetwijfeld het hoogtepunt aan ons 
bezoek van deze stad. Nadien ontdekken we de groene 

kant van het eiland met het natuurpark Las Terrazas en de 
prachtige vallei van Viñales. Vanuit Trinidad trekken we per 

truck de bergen in voor een stevige wandeling en een duik in 

de natuurlijke zwembaden aan de vele waterval-
len. Afsluiten doen we ’s avonds op een terrasje in 
Trinidad waar we de zwoele Caraïbische sfeer voor 
een laatste keer opsnuiven! Deze vakantie is een 
perfecte combinatie tussen cultuur en natuur en biedt 
je een complete eerste kennismaking met dit wonder-
mooie eiland.

Cuba

04/07-12/07/2017 Cuba - Rondrit Vliegtuig 9 16+ jaar € 2265

Een tropisch paradijs!
Op vakantie naar Bali, dat is een tro-
pische cocktail van strand, natuur en 
cultuur. Betoverende witte zandstranden, 
een gastvrije bevolking, een keuken om duimen en 
vingers bij af te likken en een betoverende natuur. 
Van ruige vulkaanlandschappen en uitgestrekte 
rijstterrassen in vele groenschakeringen tot tropische 
wouden en prachtige kustlijnen, het landschap is wer-
kelijk een lust voor het oog. Dit eiland moet je ontdekken!

De vakantie start in Ubud, het culturele hart van Bali. Daar-
naast staat er nog heel wat op het programma, zoals Monkey 
Forest, tempels in de jungle omsingeld door heel wat aapjes en rafting op de Ayung rivier. We 
bewonderen ook de pracht en praal in de mooie tempels en wanen ons in het paradijs op Lombok, 
met haar prachtige zandstranden. Om het paradijselijke gevoel compleet te maken, kan je genieten 
van de indrukwekkende onderwaterwereld tijdens het snorkelen. Hemels! 

03/07-17/07/17 Bali - Rondrit Vliegtuig 15 17+ jaar € 2700

Adembenemende vergezichten, 
walvissen en vulkanische landschappen
De Azoren, door National Geographic verkozen als 
de mooiste plek ter wereld, biedt je een natuurvakan-
tie waar je geniet van indrukwekkende landschappen 

en onvergetelijke activiteiten. Starten 
doen we in Ponta Delgada, hoofstad van São Miguel. 

Van daaruit staan er heel wat leuke uitstappen op 
het programma zoals Seven Cities, de grootste 

krater van het eiland, en trekken we er een dag 
op uit om te gaan walvisspotten op de oceaan. 
Andere hoogtepunten van deze vakantie zijn 

ongetwijfeld een duik in warmwaterbronnen, een 
kajaktocht op het Furnasmeer en de beklimming 

van de hoogste berg van Santa Maria, dat beloond 
wordt met een fenomenaal uitzicht.

Portugal - Azoren

08/07-18/07/17 Portugal - Azoren - Rondrit Vliegtuig 11 16+ jaar € 1900

Bali



Voor informatie over deze cursussen, alle andere 
vormingen en inschrijvingen: www.topvorm.net

Animator in het Jeugdwerk
Een hart voor kinderen? Enthousiast? Zo gauw je 
15 jaar bent en je jezelf klaar voelt om de stap 
te zetten, kan je je voor het traject Animator in 
het Jeugdwerk inschrijven. We starten met een 
6-daagse cursus. Nadien volgt nog een stage van 50 
uur en een evaluatiemoment. Leg je een volledig 
positief traject af, dan ben je voortaan een erkend 
Animator in het Jeugdwerk.

Krokuscursus: 25/02/17 - 02/03/17
Paascursus I: 01/04/17 - 06/04/17
Zomercursus: 01/07/17 - 06/07/17 
Plaats: Sint-Idesbald - Excelsior & Excalibur

Paascursus II: 08/04/17 - 13/04/17
Plaats: Koksijde - De Zevensprong

Prijs: € 180 

Instructeur in het Jeugdwerk
Bezit je het attest (Hoofd)Animator en beschik je over 
voldoende ervaring in het Jeugdwerk op animatief vlak? Ben je 
minstens 17 jaar? Zin om nieuwe animators op te leiden? Dan 
is het traject Instructeur in het Jeugdwerk iets voor jou! 

De volgende cursus zal plaatsvinden in het 
najaar van 2017.  
Inschrijven is mogelijk vanaf juli 2017.

Groom - Ritmeester -  
Instructeur motoren -  
Skibegeleider - Snowboardbegeleider
Heb jij technische kennis van paarden of moto’s? Wil je graag 
mee in het technische kader? Ben je een ervaren skier of 
snowboarder? Check dan snel www.topvorm.net voor meer 
informatie over deze cursussen.

 
Specialist in een discipline?
Ervaren tennisser, danser, informaticus of voetballer? 
Of ben je gedreven in nog een andere sport of discipline? 
Wil je jouw kennis delen met jongeren? Contacteer ons dan via 
topvakantiedienst@topvakantie.be. 

..

Hoofdanimator in het Jeugdwerk
Heb je reeds je attest Animator in het Jeugdwerk 
en/of minstens zes uur ervaring vanaf de leeftijd 
van 16 jaar? Ben je minstens 16 en wil je jouw leiding-
gevende skills graag uitdiepen? Schrijf je dan snel in 
voor de cursus van het traject Hoofdanimator in 
het Jeugdwerk.

Zomercursus:  01/07/17 - 06/07/17
Plaats: Sint-Idesbald - Excelsior & Excalibur

Prijs: € 180 
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VERANTWOORDELIJKE 

Naam (in drukletters):  _____________________________
 
Voornaam (in drukletters):  _____________________________
 
Straat & nummer:  _____________________________
 
Postnummer:  _____________________________
 
Gemeente:  _____________________________
 
Tel. privé:  _____________________________
 
Tel. bureau:   _____________________________
 
Tel. familie, buur:  _____________________________
 
Gsm (1):   _____________________________
 
Gsm (2):  _____________________________
 
E-mail:  _____________________________
 
Werkgever:   _____________________________
 
Personeelsnummer:   _____________________________

(indien u recht heeft op een korting via uw werkgever)

GEWENST VERBLIJF (raadpleeg de vakantiebrochure) 

Verblijf:  __________________________________________

Activiteit of thema: ___________________________________

Opmerkingen: _______________________________________

Data: van_________________tot________________________

 

 ACTIE MGM (zie p. 3) 

Naam vriend(in): ____________________________________

INLICHTINGEN I.V.M. DE GEZONDHEID
In te vullen door de ouders (vertrouwelijke informatie)

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:_________________

_____________________________________________________

Lijdt hij/zij aan: 

ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen 

- hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen.

Andere kwalen? _________________________________

_____________________________________________________ 

Zijn er geneesmiddelen / voedingswaren die de deelnemer niet 

verdraagt?  ja  neen

Zo ja, welke?  ________________________________

Vegetarisch menu kan niet gegarandeerd worden in het buitenland.

Moet de deelnemer tijdens het verblijf geneesmiddelen 

innemen en hoeveel?  ja  neen

Zo ja, welke?___________________________________________

Is de deelnemer allergisch voor bepaalde stoffen?  ja  neen

Zo ja, welke?  _________________________________

Bloedgroep:  _________________________________

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus?  ja  neen

Datum:  _________________________________

Kan de deelnemer zwemmen (minimum 25 m)?  ja  neen

Andere nuttige inlichtingen: _____________________________

_____________________________________________________

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige 

tussenkomst dringend geacht door de geneesheer.

Gedaan in __________________________________________

op __________________________________________ 

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van het gezinshoofd

TOP VAKANTIE 
Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding 
voor Jongeren vzw  
Vleurgatsesteenweg 113 - 1000 Brussel 
T 02 648 98 23 - F 02 648 65 94 
E info@topvakantie.be - W www.topvakantie.be 
Lic. AEP A 1802

Stamnr. van het ziekenfonds van  
de deelnemer / deelneemster  

KLEEFVIGNET VERPLICHT

Indien zou blijken dat wegens het niet correct invullen van de medische fiche,  
de veiligheid van het kind niet kan gegarandeerd worden, behouden wij het recht de 

ouders te vragen het kind tijdens het verblijf voortijdig terug te halen.

DEELNEMER / DEELNEEMSTER

Naam (in drukletters):

 __________________________________________________

Voornaam (in drukletters):

 __________________________________________________

Geboortedatum:  ___________________________________

  Jongen    Meisje

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart:

 __________________________________________________

RESERVERINGSFORMULIER
VAKANTIES MET OVERNACHTING
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIES MET OVERNACHTING
INHOUD
artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van alle in deze brochure vermelde vakanties.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN
artikel 2:
Om de inschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en 
gevraagde informatie verstrekt aan Top Vakantie vzw. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie 
niet correct is, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de vakantie te annuleren of eventueel extra 
kosten aan te rekenen.
artikel 3:
•  Voor deelnemers vanaf 12 jaar is een identiteitskaart verplicht.
•  Deelnemers tot 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een Kids-ID. Dit kan aangevraagd worden 

bij het gemeentebestuur.
•  Voor de reizen naar het buitenland dienen de deelnemers de volgende formaliteiten te 

vervullen om de nodige officiële documenten te bekomen:
-  Meestal hebben de Belgische jongeren enkel hun identiteitskaart nodig. Jongeren onder de 

12 jaar dienen in het bezit te zijn van een Kids-ID aan te vragen bij het gemeentebestuur van 
de woonplaats.

-  Een ouderlijke toestemming, gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de woonplaats is 
vereist voor jongeren tot 18 jaar die naar het buitenland reizen. 

-  Bij het ziekenfonds dient een Europese Verzekeringskaart te worden aangevraagd. Dit 
document moet elke deelnemer meenemen.

-  Voor bepaalde bestemmingen is een reispaspoort vereist. In dat geval zullen de deelnemers  
hiervan op de hoogte gebracht worden en instaan voor de kosten.

-  Jongeren met een andere nationaliteit moeten, minstens zes weken voor het vertrek,  
inlichtingen inwinnen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming; de 
familie moet zelf instaan voor de eventueel vereiste reisdocumenten (paspoort en/of visum).

artikel 4:
Een tweetal weken voor de vakantie stuurt Top Vakantie vzw de deelnemers per e-mail of per 
post richtlijnen en inlichtingen (reisbrief en technische fiche) door met o.a.:
•  Plaats en uur van samenkomst voor het vertrek.
•  Plaats en uur van terugkomst.
•  Algemene richtlijnen en aanvullende inlichtingen over de mee te nemen uitrusting, afspraken 

i.v.m. de bagage.
•  De coördinaten van de verblijfplaats en van de groepsverantwoordelijke.
•  Begeleidende brief voor deelnemers ouder dan 16 jaar i.v.m. waarden en normen van Top 

Vakantie, die zij dienen te onderschrijven.

OVEREENKOMST
artikel 5:
Bij het ondertekenen van het reserveringsformulier gaat de deelnemer of de ondertekenaar 
akkoord met de voorwaarden zoals gepubliceerd in de brochure. Manifeste en druktechnische 
fouten zijn niet bindend voor de organisator.

OVEREENKOMST EN BETALING VAN DE SOM
artikel 6:
• Om bij Top Vakantie in te schrijven: reserveringen kunnen zowel schriftelijk, per fax of via internet 

(www.topvakantie.be) doorgegeven worden. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier, ingevuld, 
terug naar: Top Vakantie vzw, Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel of fax: 02 648 65 94.

• Na reservering ontvangt u van Top Vakantie vzw een kostennota met bevestiging van de 
inschrijving.

REGELING VAN BETALING
• Betaal enkel nadat u de schriftelijke bevestiging (per e-mail of per post) van inschrijving hebt  

ontvangen.
• Het totaalbedrag dient betaald te worden binnen de 30 dagen na het versturen van de 

kostennota op bankrekening BE07 0016 5998 7066 op naam van Top Vakantie vzw. 
• Indien wij 30 dagen voor vertrek geen betaling ontvangen hebben, behouden wij ons het recht 

voor de inschrijving eenzijdig te annuleren.

PRIJS
artikel 7:
De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het te perse gaan van de 
brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde 
omstandigheden:
• In het geval van een stijging van de olieprijs, belastingen of wisselkoers, in de mate dat dit 

een impact zou hebben op de totale aankoopprijs, kan de prijs herzien worden tot maximum 
1 maand voor vertrek.

•  Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing 
enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.

•  Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met méér dan 10 %, dan heeft 
de deelnemer het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en heeft 
tevens recht op de terugvordering van de door hem reeds betaalde bedragen.

In de prijzen begrepen:
•  Verplaatsing per bus, trein of vliegtuig, van en naar bestemming, vertrekkende vanuit Brussel, 

tenzij anders aangegeven.
•  De groepsactiviteiten en de diensten zoals die beschreven zijn in de programma’s.
•  Volpension met water aan tafel.
• De omkadering, verzekerd door een groepsverantwoordelijke, animators en eventueel 

instructeurs.
•  Ongevallenverzekering.
•  Bijstandsverzekering voor de reizen in het buitenland.
Niet in de prijs begrepen:
•  Annuleringsverzekering.
•  Verzekering alle risico’s: verlies of diefstal van bagage, waardevolle voorwerpen, geld e.d.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
artikel 8:
De deelnemer kan de overeenkomst annuleren, maar dient daarbij de volgende regels te respecteren:
Verblijven in België en in het buitenland (vervoer per bus of trein):
•  Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling van 

€ 75,00 gevorderd.
•  Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling 

gevorderd van 25 % van de totale reissom.
•  Bij annulering minder dan 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 

50 % van de totale reissom.
•  Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling 

mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, overlijden, …).
Verblijven in het buitenland (vervoer per vliegtuig) of verblijven in Oxford:
•  Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling van 

€ 125,00 gevorderd.
•  Bij annulering minder dan 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 

100 % van de totale reissom. 
•  Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling 

mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, overlijden, …).
Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annuleringsver-
goeding zal ingehouden worden op de reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikend 
is verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en op 
voorwaarde dat dit gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoeding 
beperkt tot € 30,00 voor administratiekosten. 

ANNULERING DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 9:
Als een programma vervalt dan wordt er een alternatief voorgesteld. Bij onvoorziene 
omstandigheden gebeurt dit zo snel mogelijk, bij onvoldoende inschrijvingen gebeurt dit uiterlijk 
15 dagen voor de afreis. Wordt dit voorstel niet weerhouden door de deelnemer, dan worden de 
reeds betaalde bedragen integraal terugbetaald, zonder schadeloosstelling of intresten.

WIJZIGINGEN DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 10:
Indien Top Vakantie vzw zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan 
wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek 
verwittigd. De deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos zijn verblijf te annuleren en 
dient dit schriftelijk mee te delen aan Top Vakantie vzw. Geven geen recht tot schadevergoeding: 
de aanpassingen aan het beschreven programma van een verblijf, die noodzakelijk zijn door 
overmacht, onvoorziene omstandigheden of indien de veiligheid van de deelnemers dit vereist.

AANSPRAKELIJKHEID VAN TOP VAKANTIE VZW
artikel 11:
De prestaties van de organisator nemen een aanvang vanaf het moment dat de deelnemers door 
de ouders worden overgedragen aan de verantwoordelijken van onze organisatie en eindigen op 
het moment dat de organisatie de deelnemers terug overdraagt aan de ouders. Top Vakantie 
vzw kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt doordat de 
overeenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:
•  de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst;
•  de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in de overeenkomst vermeld staat;

•  de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht;
•  de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door Top Vakantie vzw 

niet op voorhand konden voorkomen worden.
Top Vakantie vzw is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel 
daaraan verbonden kosten kunnen bij de deelnemer verhaald worden, indien de deelnemer zelf 
verantwoordelijk is voor de tekortkoming.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER
artikel 12:
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij de veiligheid of integriteit van 
Top Vakantie vzw, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft Top 
Vakantie vzw het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle daaraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde 
reden wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van 
enige schadevergoeding of terugbetaling. Onder niet tolereerbaar gedrag wordt o.a. verstaan: alle 
vormen van agressiviteit, druggebruik, excessief alcoholgebruik, het niet respecteren van de privacy, ...

KLACHTENREGELING
artikel 13:
•  Indien de deelnemer een klacht heeft, nog voor de overeenkomst tot uitvoering is gekomen, 

dan dient hij zijn klacht schriftelijk te bezorgen aan Top Vakantie vzw.
•  Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de Top Vakantie- 

groepsverantwoordelijke overgemaakt worden. Deze zal de klacht meteen onderzoeken en er 
alles aan doen om naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken.

•  Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of indien 
de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de Top Vakantie 
groepsverantwoordelijke neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van het 
verblijf de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van 
deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

LIDMAATSCHAP
artikel 14:
Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op deelname aan haar activiteiten. De jaarlijkse 
bijdrage bedraagt € 2,50 (in de gepubliceerde prijzen begrepen). 
Betwisting: enkel de Rechtbank van Koophandel te Brussel is bevoegd.

BIJKOMENDE INFORMATIE: VERZEKERINGEN
ONGEVALLENVERZEKERING INBEGREPEN
De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen 
(Ethias Verzekeringen – polisnummer 45.293.938) en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden 
(AXA Belgium – polisnummer 730.163.840). De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt 
aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Na tussenkomst van de zieken-
fondsen wordt terugbetaling van de onkosten voorzien tot 20 % van het wettelijke plafond inzake 
arbeidsongevallen:
• Franchise: € 125,00
• Levenslange invaliditeit: € 37.500,00
• Overlijden: € 7.500,00
De medico-mutualistische reglementering wordt toegepast. Heelkundige en ziekenhuis-
kosten, die niet het gevolg zijn van een ongeval, vallen niet ten laste van onze organisatie. 
Wat de gewone gezondheidszorgen betreft, worden enkel de door het ziekenfonds 
verstrekte tussenkomsten, door de gezinnen aan onze organisatie terugbetaald. 
Buitengewone onkosten (b.v. tandartskosten, gebroken bril of prothese, vervoer met 
ziekenwagen...) worden volledig aan de ouders gefactureerd. Verlies van bril en prothese 
zijn niet gedekt. Omwille van administratiekosten worden medische kosten minder dan  
€ 12,50 niet terugbetaald. De vervoeronkosten met ziekenwagen tussen twee ziekenhuizen zijn 
enkel gedekt op medische vraag.

BIJSTANDSVERZEKERING INBEGREPEN
Voor de verblijven in het buitenland is een bijstandsverzekering (Interpartner polisnr.: 
Z17019404) afgesloten die een veilige repatriëring van de deelnemer mogelijk maakt in bepaalde 
ernstige gevallen (ziekte of ongeval, niet bij antecedenten). Alleen de directie beslist over de 
inwerkingtreding van deze procedure. De deelnemers kunnen zelf eventueel bijkomende 
verzekeringen afsluiten bij hun eigen verzekeraar en op eigen initiatief..

FINANCIEEL ONVERMOGEN
Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende 
uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de vzw door Belfius Verzekeringen, 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, verzekerd om in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te 
komen. De desbetreffende polis heeft als referentie 282.703.


