Top Vakantie vzw
www.topvakantie.be

WINTERVAKANTIES

2018-2019
HERFST | KERST | KROKUS | PASEN

VAKANTIES

MET EN
ZONDER
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WIE ZIJN WIJ?

KORTINGEN

Beste ouder
Beste deelnemer
Met trots presenteren we jou onze nieuwste winterbrochure met daarin onze vakanties met en zonder
overnachting voor de komende herfst-, kerst-, krokusen paasvakantie 2018-2019.
Het zal je niet verbazen dat heel wat van onze vakanties
zich afspelen in de bergen. De wintermaanden zijn
dan ook de ski- en snowboardtijden bij uitstek! Italië,
Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk zijn ook dit jaar
weer onze sneeuwbestemmingen! Comfortabel
logement, piekfijn ski- en snowboardmateriaal, top
animatie, … wat wil je nog meer? Zin trouwens om
er eens met de hele familie op uit te trekken? Dan
hebben we goed nieuws, want tijdens de krokus
vakantie 2019 staat opnieuw onze familieskivakantie
op het programma!
Ook voor wie buiten de vakantieperiodes niet genoeg
kan krijgen van Top Vakantie hebben we een aanbod.
In onze vakantiecentra Excelsior en Emmaüs in
Sint-Idesbald (Koksijde) kan je terecht voor zeeklassen,
familieweekends, … Of misschien voel je het wel
kriebelen om zelf animator of begeleider te worden
en bieden we binnen ons vormingsaanbod net datgene
aan waar jij naar op zoek bent?
Maar bovenal vallen er tijdens deze vakantieperiodes
ook opnieuw heel wat nieuwigheden te beleven in
onze vakantiecentra in binnen- en buitenland. Duik
snel in deze brochure om ze allemaal te ontdekken!
Ik wens jou nu reeds een schitterende Top Vakantie toe!
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
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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
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MET KORTINGEN KOM JE NÓG
VOORDELIGER WEG.
TOP VAKANTIE BIEDT 4 KORTINGSMOGELIJKHEDEN AAN:
1

FISCALE AFTREKBAARHEID

Een Top Vakantie voor kinderen en 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.

2

KORTING VIA WERKGEVER

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

p 46
p 47
p 48

Top Vakantie vzw wordt als landelijk
georganiseerde jeugdvereniging door
de Vlaamse overheid erkend.
Licentie AEP A 1802
Lid van WYSETC en ISTO
Top Vakantie vzw, Vacances Vivantes asbl,
Diensten- en Coördinatiecentrum AEP vzw
en de Stichting AEP vormen samen de Groep AEP.

PLUSPAS
MEER VOOR MINDER

AEP Group
active education partners

Deze brochure werd gedrukt op papier van verantwoorde herkomst.

…

HET ABC VAN TOP VAKANTIE
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KORTING VIA ZIEKENFONDS

We werken samen met verschillende ziekenfondsen die hun leden een korting bieden op
onze vakanties. Hieronder vind je onze belangrijkste partner. Heel wat ziekenfondsen bieden
een korting aan op onze kinder- en jongeren
vakanties. Neem contact op met ons of je
ziekenfonds voor meer informatie!
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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
is geweest en dit geldig op onze verblijven
met overnachting 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.

ALL IN-FORMULE?
GEEN VERRASSINGEN!
Een Top Vakantie, daar zit héél wat in! Bij ons
geen onaangename verrassingen net voor 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 autocartransfer voor vervoer van eindbestemming
naar vakantiecentrum en terug.
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 e-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 mediakanalen, … 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 opvang. 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.
FAIR TRADE
Top Vakantie meent het en is gewonnen voor rechtvaardige
handel en duurzame consumptie, de basis van de campagnes van o.a. Oxfam-Wereldwinkels. In onze vakantiecentra Excelsior en Emmaüs in Sint-Idesbald bieden we
dan ook ‘eerlijke’ koffie, thee, chocolademelk, … aan!
TOT SLOT …
Top Vakantie vzw neemt duidelijke standpunten in
over drugs en alcohol. Zonder er een moreel oordeel
over te willen vellen, passen die niet in onze visie.
Wil je hier graag meer over weten? Neem een kijkje bij
onze Algemene Voorwaarden op www.topvakantie.be.
Top Vakantie winter 2018-2019
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SOCIAAL FONDS

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 en VakantieSchakel.
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 richten we, samen met
Hartekinderen vzw, een vakantie voor kinderen met
een aangeboren hartafwijking in. Ook hebben we een
structurele samenwerking met Villa Rozerood in De Panne,
een respijthuis voor gezinnen met zwaar zieke kinderen.
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, ...

ZEEKLASSEN
De Kust heeft ongetwijfeld een speciale aantrekkingskracht. Genieten
van de natuur, ontspannen op het strand, spelen in de duinen, maar ook
cultuur opsnuiven: er is voor elk wat wils! De kust is dus ook de locatie
bij uitstek om er samen met klasgenootjes op uit te trekken voor een
spetterende zeeklas. Onze vakantiecentra Excelsior en Emmaüs
in Sint-Idesbald (Koksijde) zijn beide op maat van kinderen en
jongeren en hebben een uitstekende ligging op wandelafstand
van het strand. Beide vakantiecentra zijn erkend als vakantie
centrum type C door Toerisme Vlaanderen. Emmaüs beschikt
bovendien over het toegankelijkheidslabel A.

Vakantiecentrum Excelsior
Hotellaan 10, 8670 Sint-Idesbald
Excelsior is een prachtig, gewezen hotel
op 10 minuutjes wandelen van het strand.
Het vakantiecentrum ligt in een verkeersvrije straat en is dus een veilige locatie
voor spelende kinderen. Excelsior telt
106 bedden en is derhalve geschikt voor
grote groepen. De kamers zijn verdeeld
over 2 verdiepingen. Op het gelijkvloers en
op de verdieping -1 bevinden zich activiteits
lokalen en een grote eetzaal.

Huize Emmaüs
Aantal bedden: 85

E. Bertrandlaan 23, 8670 Sint-Idesbald

Aantal kamers: 13

Emmaüs is een villa te midden van een groot
domein met speeltuin en op 10 minuutjes
wandelen van het strand. Emmaüs beschikt
Aantal activiteitslokalen: 3
over een grote, omheinde tuin. Het vakantie
Speelterrein met
centrum ligt in een rustige straat en is daarom
speeltuin
veilig voor spelende kinderen. De villa heeft ook
een grote eetzaal en meerdere activiteitslokalen.
Rolstoeltoegankelijk
(personenlift)

Iedereen verdient vakantie!
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Interesse om een zeeklas te organiseren in
Excelsior of Emmaüs? Neem dan contact op
met onze diensten. Wij helpen u graag verder!

Aantal bedden: 106
Aantal kamers: 18 (voorzien
van een lavabo
en douche)
Aantal activiteitslokalen: 5
Speelterreinen met
speeltuigen

VAKANTIES MET OVERNACHTING

Een onvergetelijke
vakantie dicht bij huis
Top Vakantie stelt je de tofste themavakanties voor,
verspreid over het hele land. Onze verblijven bieden
je nét dat tikkeltje extra! Je wordt beter in je favoriete
sport, activiteit of hobby, je leeft je uit en laat je fantasie
de vrije loop. Onze vakanties worden uitgewerkt en geanimeerd door teams gemotiveerde begeleiders die Top Vakantie
zelf opleidt. Je mag dus rekenen op begeleiders die weten wat
ze doen.

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

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!

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

16+ jaar
Young adults!

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!

Onze pedagogische projecten hebben 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 programma zelf!

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.

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

VAKANTIES MET OVERNACHTING

DuploPret

HERFST

Al spelend met Lego leren programmeren?
Kijk snel op pagina 26!

CreAlloween

LegoFun

Duik in de blokkenwereld!

Een creatieve knutselvakantie!

Bouw met ons mee!

Deze vakantie staat helemaal in het teken van
de leukste bouwblokken. Een grote verzameling
DUPLO-blokken staat op jou te wachten. Samen met
onze animators bedenk je de leukste constructies en
koppel je er de gekste verhalen aan. Een piratenboot,
een groot kasteel, gekke dieren of een poppenparadijs?
Aan jou de keuze! Laat je fantasie maar de vrije loop!
Naast alle bouwpret maken we tijd voor heel wat
fun op het domein en het strand en overgieten we
de animatie met een leuk halloweensausje. Samen
griezelen, verkleedpartijtjes en een halloweenstoet
maken deze vakantie onvergetelijk!

Elke dag duiken we in de knutselkoffer en toveren er
de leukste dingen uit. Wat dacht je van betoverende
halloweendecoraties, griezelig glitterslijm of enge
schudbollen? Of hou je meer van spookachtige
maskers en heksenhoeden? We ontdekken heel wat
nieuwe materialen en technieken en leven ons uit in
de dagelijkse knutselateliers. Daarnaast genieten we
van de zee en het strand. Klaar voor
deze supercreatieve griezelvakantie?

Deze vakantie krijg je de kans om jouw droomwereld
te bouwen met de wereldberoemde blokjes.
Dagelijks kan je aan de slag met LEGO-materiaal.
We bedenken samen de coolste constructies. 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 ook Halloween wordt uitgebreid
gevierd! Wie weet bedenk jij wel de griezeligste
LEGO-constructie?

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

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

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18
6

Sint-Idesbald
Emmaüs
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5
8

3-6 jaar

€ 255
€ 350

Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 265
€ 360

Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 255
€ 350

HERFST

THEMAVAKANTIES

In samenwerking met hartekinderen vzw

Sp
e

cia
l!

Met uitstap naar plopsaland !

De Hartereizigers
The Big Splash
HalloweenFun

Een Top Vakantie voor kinderen met
een aangeboren hartafwijking
Top Vakantie vzw en Hartekinderen vzw bundelen hun
krachten en bieden jou een zorgeloze vakantie aan vol
fun, actie en gezellig samenzijn. Onze animators staan
paraat met te gekke activiteiten en leuke animatie: een
workshop yoga, fijne spelletjes, het strand vlakbij en
als klap op de vuurpijl een uitstap naar Plopsaland.
Alle elementen voor een onvergetelijke vakantie zijn
aanwezig! Voor deelnemers ouder dan 12 jaar voorzien we als extra een wedstrijd lasergaming. Fun
verzekerd! Je kan de hele vakantie rekenen op de deskundige begeleiding van onze Top Vakantie-animators
en de begeleiders van Hartekinderen vzw.
Hartekinderen vzw brengt ouders met kinderen of jongeren met
een aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar. Zij dragen
bij tot het oplossen van medische, psychologische,
sociale en pedagogische problemen waarmee deze
families geconfronteerd worden. Bij deze vereniging
kan iedereen zijn verhaal kwijt.

Herfst
31/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs
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Voor meer
6-8 jaar
info over de
8-10 jaar
prijs en hoe
10-12 jaar
in te schrijven,
12-14 jaar
neem contact
14-16 jaar
met ons op.

Een week bomvol waterpet!
De coolste herfstvakantie!
Deze halloweenperiode belooft allesbehalve vredig te
worden. Spoken, geesten en al wat griezelig is staan
paraat om jou de griezelweek van je leven te bezorgen.
In heel wat akelige spelen en spannende activiteiten
jagen we heksen weg, vangen we spoken en doen we
alle boze geesten verdwijnen. We kruipen ook zelf
in de huid van griezelige wezens en lopen mee in de
halloweenstoet! Om de spanning compleet te maken,
vieren we ook Halloween in de coolste pretparken
van het land! Griezel mee in Bellewaerde of jaag jouw
favoriete Studio 100-figuren de stuipen op het lijf in
Plopsaland. Wie kiest voor de 8-daagse vakantie trekt
er ook een halve dag op uit naar Plopsaqua. Dat wordt
een ‘halloweentastische’ vakantie!

Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar

€ 275
€ 405

Niets leuker dan Halloween vieren in het water! Zoek
jij de kicks graag op in het water en ben je niet weg
te slaan uit een zwembad? Duik dan mee in deze
spetterende zwemvakantie! Deze week ontdek je te
gekke zwembaden. Test de coolste glijbanen uit in
Plopsaqua en trotseer de wilde golven van het sub
tropisch zwembad Aquafun in Oostduinkerke. Kies je
voor de 8-daagse vakantie? Laat je dan ook meevoeren
in de wildwaterbaan van het Blekkerbad in Koksijde.
Sensatie verzekerd!
Naast al dat zwemmen staan onze animators paraat
met een activiteitenprogramma vol fun en actie in een
toffe halloweensfeer. We lopen mee in de halloweenstoet en griezelen erop los!
Minimaal 25 m kunnen zwemmen!

Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
8

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar

€ 260
€ 380
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KERST

Verzot op Pony’s of paarden?
Neem dan zeker ook een kijkje op pagina 19!

Met
2-daagse
naar
De efteling!

Efteling!
Een sprookjesachtige Kerst

Voor echte paardenliefhebbers!

Het is feest in de keuken!

Laat je deze vakantie betoveren door de gezellige sfeer
en de vele leuke attracties tijdens een tweedaagse
in de Efteling dat tijdens de winter verandert in een
sprookjesachtige winterwereld vol twinkelende lichtjes,
ijspret en warme vreugdevuren. Onze animators
leiden je langs alle attracties! Ook in het kasteel, ons
gezellig vakantiecentrum deze week, ontbreekt het niet
aan toffe activiteiten! Voor de jongste groepen staan
onze animators klaar met fantasierijke spelletjes en
knutselactiviteiten; de iets ouderen maken het gezellig
met creatieve workshops, sportactiviteiten en knus
samenzijn.

Altijd al gedroomd om met een pony te rijden of ben
je al een ervaren ruiter? Iedereen is welkom! Tijdens
deze korte rijstage maak je kennis met het ponyrijden
of schaaf je jouw vaardigheden bij. Gedurende 3 dagen
krijg je telkens een halve dag intensieve rijles. Daarnaast
wordt er aandacht geschonken aan de verzorging.
Zo leer je deze fantastische
dieren nog beter kennen.
Onze animators zorgen
verder voor een spetterend
animatieprogramma
vol winterpret en een
gezellige kerstsfeer
op onze locatie in hartje
Ardennen!

Een kerstvakantie vol feestelijkheden, daar hoort
lekker eten bij! Onze ervaren kookinstructeur bereidt
deze week met jou een heus feestmenu: hapjes om
duimen en vingers van af te likken, indrukwekkende
hoofdgerechten en dessertjes waar je gasten nog
lang aan zullen terug denken, ... Aan alles wordt
gedacht! We leren jou ook hoe een tafel feestelijk
te dekken en knutselen er toffe decoraties voor.
Gegarandeerd maak je er zo bij jou
thuis een onvergetelijk nieuwjaarsfeest
van. Naast de kookactiviteiten maken
we ook tijd voor toffe animatie in
een winters sfeertje!

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Kerst
26/12-30/12/18

8

Party Chef

Ponyplezier

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

Top Vakantie winter 2018-2019

5

3-6 jaar
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 355

Kerst
26/12-30/12/18

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

5

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 305

Kerst
26/12-30/12/18

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

5

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 305

KERST
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WinterWonderLand
Vlog Lab

Een magische wintervakantie!
Welkom in WinterWonderLand, waar koude en wind
plaatsmaken voor duizenden magische lichtjes en
dwarrelende sneeuw. Deze vakantie genieten we ten
volle van de winter en zetten we het nieuwe jaar
extra gezellig in. We beleven heel wat schaatspret op
de ijsbaan, ravotten goed ingeduffeld op het strand
en warmen ons nadien op boven een heerlijke kop
dampende chocolademelk. Om het knusse gevoel
helemaal op te roepen, snuiven we de wintersfeer op
tijdens een dagje Plopsaland!
Deelnemers aan het 7-daagse verblijf kunnen daarenboven genieten van een spetterende nieuwjaarsparty.
Een onvergetelijke manier om het nieuwe jaar in te
zetten!

Freeze Kicks
Word jij de nieuwe Enzo Knol?
Een wintervakantie voor durfals!
Deze winter kunnen waaghalzen hun hartje ophalen
aan heel wat kicks en uitdagende activiteiten tijdens
deze coole vakantie! Wat dacht je van een laserbattle
waarbij je jouw kampgenootjes probeert uit te
schakelen of een namiddag vol fun in het coole
trampolinepark ‘Hangtime’?
Wie kiest voor het 7-daagse verblijf kan zijn durf
extra bewijzen tijdens een bezoek aan Plopsaqua
waar je sensatie op kan zoeken in één van de vele
duizelingwekkende glijbanen. Spanning verzekerd!

Met uitstap naar plopsaland !

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Kerst
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19

Sint-Idesbald
Excelsior

7
4

3-6 jaar
6-8 jaar
8-10 jaar

€ 310
€ 260

Met uitstap naar Hangtime (verblijf van 4 en 7 dagen)
en Plopsaqua (verblijf van 7 dagen) !

Kerst
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19

Sint-Idesbald
Excelsior

7
4

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 335
€ 260

Iedereen klaar? Filmen maar! Deze vakantie ben jij de
ster voor de camera en verdiepen we ons in de wereld
van het vloggen. Je leert hoe je de camera gebruikt,
hoe jezelf te presenteren en hoe jouw dagelijkse leven
en hobby’s om te zetten in boeiende vlogs. Je ontdekt
ook gratis software om filmpjes te monteren en start
jouw eigen YouTube-kanaal waar familie en vrienden
jouw leuke beelden kunnen bewonderen.
We gaan op zoek naar straffe verhalen, te gekke activiteiten en coole beelden die onze vlog nét dat tikkeltje
extra geven. Wie kiest voor het 7-daagse verblijf trekt
er op uit naar Plopsaqua. Dat levert ongetwijfeld enkele
spetterende beelden op.
Met uitstap naar Hangtime (verblijf van 4 en 7 dagen)
en Plopsaqua (verblijf van 7 dagen) !

Kerst
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19

Sint-Idesbald
Excelsior

7
4

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 380
€ 280
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

Lou viert carnaval!

DuploPret

CarnavalParade

© 2018 Clavis Uitgeverij, Hasselt - Amsterdam - New York,
Illustratie uit Lou viert Carnaval van Kathleen Amant.

Vier je mee?
Verkleed je snel en kom binnen, want het feest kan
hier beginnen! Lou staat klaar in het vakantiehuis om
samen met jou carnaval te vieren. Dansen, zingen,
gezellig voorlezen en heel wat verkleedpartijtjes
staan op het programma.
Tijdens de grote carnavalsoptocht in het dorp staan
wij natuurlijk ook paraat. We gaan tot het uiterste en
trekken de leukste carnavalskleren aan met gekke
mutsen, knallende kleuren, confetti, toeters en bellen.
Tussendoor maken we tijd voor leuke spelletjes, gezellig
samenzijn en plezier op het strand bij mooi weer.
Aan het einde van de week ga jij naar huis met een eigen
exemplaar van ‘Lou viert carnaval’! Dit wordt een
carnavalsweek waar je nog lang aan terug denkt!

Duik in de blokkenwereld!

Feest aan zee!

Deze vakantie staat helemaal in het teken van
de leukste bouwblokken. Een grote verzameling
DUPLO-blokken staat op jou te wachten. Samen met
onze animators bedenk je de leukste constructies en
gekste verhalen. Een piratenboot, een groot kasteel,
gekke dieren of een poppenparadijs? Aan jou de keuze,
laat je fantasie de vrije loop! Naast alle bouwpret
maken we tijd voor heel wat fun op het domein en
het strand en overgieten we de animatie met een
leuk carnavalssausje. Samen dolle fratsen beleven,
verkleedpartijtjes en een carnavalsstoet maken deze
vakantie onvergetelijk!

Opzij, opzij, opzij! De gekste carnavalsstoet van het
land is in aantocht! De hele week staat in het teken
van carnaval en feestvieren! Elke dag kiezen we een
nieuw thema uit en bouwen we aan een eigen parade.
Wat dacht je van een stoet stoere ridders en prachtige
prinsessen? Of een hele rij vol gekke dieren uit de
zoo? Je kan het zo gek niet bedenken! We knutselen
een eigen carnavalspak in elkaar en maken gekke
maskers. We geven het hele centrum een kleurrijk
kleedje en toveren enkele feestelijke hapjes op tafel.
Om het festijn compleet te maken kiezen we onze
favoriete carnavalsmuziek uit. Terwijl deze door
de gangen galmt, trekken we onze feestoutfit aan.
Haast je en loop mee in onze knettergekke stoet!

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

In samenwerking met Clavis uitgeverij
Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Krokus
02/03-09/03/19

10

Sint-Idesbald
Emmaüs

Top Vakantie winter 2018-2019

8

3-6 jaar

€ 370

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Krokus
02/03-09/03/19

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

3-6 jaar

€ 365

Krokus
02/03-09/03/19

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 365

KROKUS

THEMAVAKANTIES

Al spelend met Lego leren programmeren?
Kijk snel op pagina 26!

Maffe Meidenkamp

LegoFun

Freeze Kicks

Een op-en-top meisjesvakantie!

Bouw met ons mee!

Een krokusvakantie voor durfals!

Meisjes aan de macht tijdens deze leuke meiden
vakantie! Deze week hebben jullie het voor het zeggen!
We leven ons uit met uren knutselen en creatief zijn,
we maken mooie juweeltjes en genieten van beauty
verwennerij. Glittertattoos, gekke kapsels, ... het hoort
er allemaal bij! Of wat dacht je van een pyjamaparty
en een gezellige filmavond? Onze animators staan
voor jou klaar met een leuk programma.

Deze vakantie krijg je de kans om jouw droomwereld
te bouwen met de wereldberoemde blokjes. Een hele
week lang kan je aan de slag met LEGO-materiaal. We
bedenken samen de coolste constructies! 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 ook carnaval wordt uitbundig gevierd!
De carnavalsstoet zorgt voor de kers op de taart.
Een droomvakantie voor LEGO-fans!

Deze krokusvakantie kunnen waaghalzen hun hartje
ophalen aan heel wat kicks en uitdagende activiteiten
tijdens deze coole vakantie! Wat dacht je van een
laserbattle waarbij je jouw kampgenootjes probeert
uit te schakelen of een namiddag vol fun in het coole
trampolinepark ‘Hangtime’?

Maar meisjes weten natuurlijk ook wat ravotten is!
Daarom trekken we er eveneens op uit naar het
strand en gaan we helemaal uit de bol in de grote tuin
van het vakantiecentrum. De carnavalsstoet maakt
de week compleet!

Krokus
02/03-09/03/19

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 365

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

Krokus
02/03-09/03/19

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 365

Avonturiers kunnen hun durf extra bewijzen tijdens
een bezoek aan Plopsaqua waar je sensatie kan
opzoeken in één van de vele duizelingwekkende
glijbanen. Spanning verzekerd!
Met uitstap naar Plopsaqua en Hangtime!

Krokus
02/03-09/03/19

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 370
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PaasFanfare
Little Tablets

DuploPret

Op muzikaal avontuur met de Paashaas!
We nemen je deze week, samen met de Paashaas
en al zijn vriendjes, mee op een muzikaal avontuur!
Samen maken we muziek en daarvoor gebruiken we
onze stem, maar ook heel wat instrumenten. Elke
dag ontdekken we nieuwe paasverhalen en vormen
deze om tot een muzikaal spektakel! We spelen op
instrumenten, bewegen op muziek en doen allerlei
spelletjes. Zingen, trommelen, dansen, … het hoort
er allemaal bij. We voelen de muziek kriebelen tot
in onze kleine teen! Daarnaast maken we ook tijd
om te knutselen, verhaaltjes te lezen, voor leuke
verkleedpartijtjes en heel veel te gekke spelletjes!
Met de zee vlakbij kan heel wat strandpret uiteraard
niet ontbreken.
in samenwerking met Muzikids vzw

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Een eerste kennismaking met ICT

Duik in de blokkenwereld!

Deze vakantie maak jij samen met een ervaren
instructeur kennis met de wondere wereld van de tablet.
Want dat deze schermpjes onze kleinste deelnemers
heel wat te bieden hebben, dat staat vast! Dagelijks
maak je spelenderwijs kennis met een tablet. Je
leert hem niet alleen hanteren, je ontdekt ook de
vele mogelijkheden ervan. We leren over letters en
cijfers, we ontdekken kleuren en vormen en spelen
knotsgekke spelletjes. Zo ervaar jij dat een tablet ook
heel leuk en bovenal leerrijk kan zijn!

Deze vakantie staat helemaal in het teken van
de leukste bouwblokken. Een grote verzameling
DUPLO-blokken staat op jou te wachten. Samen met
onze animators bedenk je de leukste constructies en
gekste verhalen. Een piratenboot, een groot kasteel,
gekke dieren of een poppenparadijs? Aan jou de keuze,
laat je fantasie de vrije loop! Naast alle bouwpret
maken we tijd voor heel wat fun op het domein en
het strand en zorgen de animators voor spetterende
animatie op maat van de jongste deelnemers.

We beperken de schermtijd tot twee uur per dag.
Daarnaast zorgen we voor toffe activiteiten: ravotten
in de buitenlucht, uitdagende knutselactiviteiten en
gezellig samen zijn. Deze vakantie gaan ICT en buiten
spelen hand in hand!

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

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.
Pasen
06/04-13/04/19
Pasen
13/04-20/04/19

12

Sint-Idesbald
Excelsior

Top Vakantie winter 2018-2019

8

3-6 jaar

€ 420

Pasen
06/04-13/04/19

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

8

3-6 jaar

€ 405

13/04-20/04/19

Koksijde
De Zevensprong
Sint-Idesbald
Excelsior

8

3-6 jaar

€ 385

PASEN
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PonyKnuffelKamp
Als een vis in het water

Psychomotoriek met pony’s
Tijdens deze vakantie staat de pony als knuffelvriend
centraal. We maken deze week kennis met dit lieve
dier tijdens verschillende speelmomenten en ontdekken zo onze eigen lichaams- en bewegingsmogelijkheden. Je leert de pony kennen op een speelse manier: je mag hem/haar verzorgen, knuffelen, vlechtjes
maken in de manen en je leert stap voor stap ook een
basis ponyrijden. Tijdens de speelmomenten ontdek je
samen met de pony telkens een leuk parcours: door
hoepels lopen, eendjes vangen vanop de pony, ringen
werpen, … Onze begeleiders houden steeds rekening
met jouw jonge leeftijd en jouw eigen durf en mogelijkheden. Vertrouwen en plezier staan centraal!
We werken met heel brave pony’s die getraind en
geselecteerd zijn voor dit werk. Deze vakantie is een
ideale eerste kennismaking voor kleuters met een
groot hart voor dieren!

Beestig!

Een vakantie vol zwemplezier

Een vakantie voor dierenvrienden

Je krijgt tijdens vijf voormiddagen (1 uur per dag)
zwemles onder begeleiding van onze ervaren en/of
gebrevetteerde instructeurs. De groepen worden
ingedeeld op basis van leeftijd en niveau.

Van lieve kippen en mekkerende schaapjes naar grote
olifanten en brullende leeuwen tot kleurrijke vissen en
gevaarlijke kwallen: deze week wordt een beestenboel!
Elke dag pluizen we het dierenrijk uit. We verkennen de
savanne en maken ons op voor een bezoek aan safari
park ‘De Zonnegloed. We bestuderen de onderwaterwereld en ontdekken wat er leeft in onze Noordzee.
Daarvoor brengen we een bezoekje aan het Bezoekers
centrum Duinpanne, waar we op ontdekkingstocht
gaan. Maar ook een uitstap naar de kinderboerderij
mag niet ontbreken. Daar leren we alle boerderijdieren
van heel dichtbij kennen. Beestige spelletjes, knotsgekke verkleedpartijtjes en dolle pret, deze vakantie
heeft het allemaal!

We trekken ook naar Plopsaland in De Panne waar we
uit de bol gaan op de vele attracties. Verder amuseren
we ons op het strand en het vakantiedomein met de te
gekke animatie van de begeleiders.
Met UITSTAP NAAR PLOPSALAND!

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Pasen
06/04-13/04/19

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

8

3-6 jaar

€ 405

Pasen
06/04-13/04/19

Koksijde
De Zevensprong

8

3-6 jaar
6-8 jaar

€ 430

Met uitstap naar kinderboerderij,
Duinpanne en De zonnegloed!

Pasen
13/04-20/04/19

Sint-Idesbald
Excelsior

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 430

Top Vakantie winter 2018-2019
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workshop
digitaal
striptekenen

w!
Boswachters

Striptekenen

Beleef onvergetelijke bosavonturen!

Kruip in je potlood!

Een kennismaking met yoga op kindermaat

Tijdens deze ‘puur natuur’-vakantie op het uit
gestrekte kasteeldomein leer je alle kneepjes
van het boswachtersvak! We trekken erop uit met
een zelfgemaakte wandelstok en ontdekken het
bosachtige gebied. We gaan op zoek naar eetbare
planten en bessen, ontdekken heel wat leuke weetjes
over de fauna en flora en bouwen onze eigen schuil
hut midden in de natuur. Ervaren avontuurlijke
begeleiders leren je vuur maken in openlucht om er
zelf een heerlijke pot soep op te koken.

Alle bekende striphelden zijn van de partij op dit verblijf dat in het teken staat van stripverhalen. We gaan
zelf aan de slag met papier en potlood tijdens strip
ateliers. Je leert hoe een strip gemaakt wordt en gaat
zelf aan de slag. Bedenk alvast een superspannend
verhaal en de rest volgt vanzelf! Tijdens een workshop
digitaal striptekenen maak je ook kennis met het digitaal
tekenen en opmaken van een eigen strip. Maar dat is
niet alles. Onze begeleiders zorgen ook voor heel wat
leuke spelen en animatie met jouw favoriete striphelden
in de hoofdrol. Naast al dit lees-, kijk- en tekenplezier
genieten we natuurlijk ook volop van zee en strand!

Yoga wordt alsmaar populairder en ook kinderen
ervaren steeds vaker hoe leuk yoga wel niet kan zijn!
Deze vakantie ontdek je er alles over. Spelenderwijs
leer je verschillende basishoudingen aan en verdiepen
we ons op creatieve wijze in het hoe en waarom van
yoga.

Ook speurtochten naar klein wild, een avontuurlijke
dagtocht en te gekke bosspelen ontbreken niet.
Natuurliefhebbers halen ongetwijfeld hun hart op
aan deze outdoorvakantie midden in het groen!

Pasen
06/04-13/04/19

14

Kids’ Yoga

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

Top Vakantie winter 2018-2019

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

Klaar om helemaal ‘zen’ te worden?

Pasen
06/04-13/04/19
€ 430

Onze ervaren instructeur leert jou tijdens twee uur
yoga per dag om te bewegen en tot rust te komen.
Yogahoudingen, ontspanningsoefeningen, zang, dans,
meditatie en massage vormen de basis. Naast yoga
maken we ook tijd voor creatieve animatie zoals
mandala’s tekenen, muziek maken en uiteraard ook
heel veel speelplezier op het strand en in de duinen.

13/04-20/04/19

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte
Koksijde
Campus Ter Duinen

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 440

Pasen
06/04-13/04/19

Koksijde
De Zevensprong

8

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 430

PASEN
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Dance Squad

Music Marathon

Rope Skipping

Feel the beat!

Een muzikale paasvakantie!

Jump!

Begin jij ook al bij de eerste noot te bewegen? Dans
je graag op de laatste nieuwe liedjes en boots je
dolenthousiast de dansmoves van bekende sterren
na? Sluit dan snel aan bij onze hippe Dance Squad!
Onze ervaren dansinstructeurs werken samen met
jou de indrukwekkendste choreografieën uit op
hedendaagse muziek. We sluiten deze dansweek af
met een slotshow voor kampgenootjes. Daar word
jij vast de ster van de dansvloer! Natuurlijk wisselen
we de work-outs af met voldoende tijd om te ravotten
op het strand, om te knutselen, …

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 dit muzikale avontuur! We nemen
onze eigen hit 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 zelf
gebouwde instrumenten nog beter zullen klinken?

Ontdek deze spectaculaire sport tijdens een actieve
vakantie aan zee! Rope Skipping is een onderdeel van
gymnastiek waarbij een beroep wordt gedaan op je
uithoudingsvermogen, lenigheid en creativiteit! Zowel
sportieve jongens als meisjes zullen hun hartje op
kunnen halen tijdens de dagelijkse work-outs.

Naast de muzikale activiteiten ravotten we er op los
op het strand en aan zee.

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

in samenwerking met Muzikids vzw

Pasen
13/04-20/04/19

Sint-Idesbald
Excelsior

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 440

Pasen
13/04-20/04/19

Sint-Idesbald
Excelsior

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 420

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 430
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Vlog Lab
Vandaag kook ik!

Van Naald tot Draad
Word jij de nieuwe Enzo Knol?

Kruip achter het fornuis

Maak je eigen hippe kledij!

Gedaan met zuchtend boven je bord te zitten omdat je
het eten niet lust. Trek je kookschort aan, zet je koksmuts op, want voortaan beslis jij wat er op tafel komt!
Gedurende zo’n 4 uur per dag begeleiden onze ervaren
instructeurs je in de pedagogische kinderkeuken van
ons vakantiecentrum. Daar leer je alle kneepjes van
het vak, zodat je thuis zelf achter het fornuis kan kruipen en baas bent over de kookpotten. Heerlijke hapjes,
een lekkere kom soep, dagelijkse kost om duimen en
vingers bij af te likken of al wat meer ingewikkelde gerechten waarmee je iedereen omver blaast, ... het komt
allemaal aan bod! Na deze vakantie is één ding zeker:
alleen nog maar heerlijke maaltijden op tafel!

Met de naaimachine in de aanslag toveren we de
leukste spullen tevoorschijn! Je leert stap voor stap
diverse naaitechnieken kennen en maakt zelf je eigen
kledingstuk. Onze ervaren instructeur staat je de hele
tijd bij en leert je de naaimachine van a tot z kennen.

Je krijgt ook tal van tips over gezonde voeding en na dit
verblijf kent zelfs een mooi gedekte tafel voor jou geen
geheimen meer! Daarnaast zijn er tal van leuke en
sportieve activiteiten voorzien.

Pasen
06/04-13/04/19

16

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

Top Vakantie winter 2018-2019

8

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 465

Naast het naaien wagen we ons ook aan een aantal
andere creatieve technieken. We leren jou een basistechniek haken en breien waar je thuis verder mee
aan de slag kan. Binnenkort paradeer jij op de speelplaats met je eigen creaties!
Daarnaast voorzien onze animators een bonte mix
van uitdagende activiteiten. Dit wordt ongetwijfeld
de vakantie van je leven!

Pasen
06/04-13/04/19

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

8

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 440

Iedereen klaar? Filmen maar! Deze vakantie ben jij de
ster voor de camera en verdiepen we ons in de wereld
van het vloggen. Je leert hoe je de camera gebruikt,
hoe jezelf te presenteren en hoe jouw dagelijkse leven
en hobby’s om te zetten in boeiende vlogs. Je ontdekt
ook gratis software om filmpjes te monteren en start
jouw eigen YouTube-kanaal waar familie en vrienden
jouw leuke beelden kunnen bewonderen.
We gaan op zoek naar straffe verhalen, te gekke activiteiten en coole beelden die onze vlog nét dat tikkeltje
extra geven. Zo trekken we ook naar Plopsaqua. Dat
levert ongetwijfeld enkele spetterende beelden op!

met Uitstap naar Plopsaqua!

Pasen
13/04-20/04/19

Sint-Idesbald
Excelsior

8

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 470

PASEN

THEMAVAKANTIES

Al spelend met Lego leren programmeren?
Kijk snel op pagina 26!

Badminton
Smash!

WaterHelden

Ben je al een ervaren
badmintonspeler of wil jij ook
zo graag eens kennismaken
met dit geweldige racketspel?
Tijdens deze vakantie worden alle
facetten van het badminton onder de loep genomen.
Een ervaren instructeur begeleidt je de hele week en
leert je de nodige vaardigheden aan. Uiteraard maken
we uitgebreid tijd voor spannende
wedstrijden. Warm je spieren
alvast op!

LegoFun

Pret in ’t water!

Bouw met ons mee!

Kan jij al goed zwemmen, maar wil je nog wat bijleren?
Dan is deze vakantie iets voor jou! Tijdens 1 uur zwemles per dag gaan we dieper in op je zwemtechniek en
leren we je de basis van het reddend zwemmen aan.
Je probeert al deze nieuw aangeleerde zaken meteen
uit. Maar het mag nog wat meer zijn! Voor onvervalste
waterpret trekken we naar Plopsaqua, het coolste
waterpretpark van het land! Een hele voormiddag kan
je genieten van de spannendste glijbanen en leukste
baden. En alsof dat nog niet genoeg is kan je in de
namiddag nog jouw favoriete attracties in Plopsaland
meepikken. Een wauw-kamp voor waterratten!

Deze vakantie krijg je de kans om jouw droomwereld
te bouwen met de wereldberoemde blokjes. Een hele
week lang kan je aan de slag met LEGO-materiaal.
We bedenken samen de coolste constructies. 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.
Een droomvakantie voor LEGO-fans!
Lego® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

Minimaal 25 m kunnen zwemmen!
met Uitstap naar Plopsaland en -aqua!

Pasen
06/04-13/04/19

Koksijde
De Zevensprong

8

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 440

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 430

Ping Pong
Mania
Spin the ball
Met een balletje en palet in de aanslag leren we jou de
kneepjes van het pingpongvak. Onze ervaren instructeur
brengt je tijdens dagelijkse pingpongsessies 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.

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 430

Top Vakantie winter 2018-2019
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Superkicks

Paintballkamp

BoomhutBouwers

Alleen voor echte durfals!

Timmer je mee?

Zoek dekking!

Mag het voor jou wat meer zijn? Voel jij de adrenaline
graag door je lichaam stromen? Heb jij een gezonde
portie lef en ga je geen uitdaging uit de weg? Dan is
dit verblijf je op het lijf geschreven! Gedurende twee
dagen trekken we naar Adventure Valley, het grootste
avonturenpark van België. Spannende hoogteparcours,
death rides, slingeren door de bomen, door grotten
kruipen of sluipen zoals echte paracommando’s, …
hier kan het allemaal!

Waarom eens geen vakantie in de bomen doorbrengen?
Dat is pas avontuurlijk! Tijdens deze boomhutvakantie
krijg je die kans. Ga zelf aan de slag met hout, hamer,
zaag, … en bouw er op los. Onze instructeurs staan
je met raad en daad bij. Samen tover je de mooiste
boomhut tevoorschijn. Ook de inkleding binnenin is
helemaal voor jou. 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 om nog
eens naar beneden te komen!

Train alvast je scherpschutterskunsten want deze
week gaan we, voorzien van een arsenaal aan
paintballkogels, de strijd aan met onze kampgenoten.
Deze vakantie trekken we er maar liefst vier keer op
uit om te paintballen. Je leert heel wat technieken bij!
Word jij de onverslaanbare strijder op het paintballveld? Eveneens op het programma staat een uitstap
naar Adventure Valley waar we ons onderdompelen in
heel wat avontuurlijke activiteiten (spannende hoogte
parcours, slingeren door bomen, death rides, ...).
Daarnaast zorgen onze animators voor spetterende
spelen. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke
week zijn aanwezig!

Daarnaast voorzien onze animators een bonte mix
van uitdagende activiteiten. Dit wordt ongetwijfeld
de vakantie van je leven!
met uitstap naar Adventure Valley!

Pasen
06/04-13/04/19
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Filot-Hamoir
Château d’Insegotte
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8

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar

€ 460

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Leignon
Manege

8

8-12 jaar

€ 435

met uitstap naar Adventure Valley!

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Leignon
Manege

8

12-14 jaar
14-16 jaar
16-18 jaar

€ 445

PASEN

THEMAVAKANTIES

Paardrijden

My Little Pony

Hop paardje, hop!

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!

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Leignon
Manege

8

6-8 jaar

Lessen aangepast aan
het niveau van de deelnemer
Begeleiding door ervaren ritmeesters
en grooms

Leignon
Manege

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

8

€ 455

Initiatie wandelingen te paard

€ 435

Verken te paard de omgeving
rondom Leignon

Op ponyavontuur in de Ardennen
Ervaren of niet, dat maakt niet uit!
Aangepast aan jouw niveau leer je jouw
pony echt kennen tijdens de praktijklessen
ponyrijden (2 maal per dag). Daarbij krijg je
ook telkens uitleg over verzorging en ontdek je
interessante weetjes!

Leignon
Manege

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Leuke, sportieve en creatieve
activiteiten in de Ardense
buitenlucht

Pony

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Tijdens twee praktijklessen en een uur
theorieles per dag schaven ervaren
ritmeesters en grooms je kennis bij
over paarden en paardrijden. Naast de
technische aspecten van paardrijden wordt
er eveneens veel aandacht besteed aan de
verzorging van de paarden.

8

8-12 jaar

Top Vakantie is een erkende
club van de Vlaamse Liga
Paardensport.
€ 435

Je houdt van de natuur en paardrijden en je wilt
wat meer dan rondjes maken op de piste? Dan
is dit verblijf geknipt voor jou! Nadat we met ons
paard het nodige vertrouwen hebben opgebouwd,
verlaten 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).

Pasen
13/04-20/04/19

Leignon
Manege

8

14-16 jaar
16+ jaar

€ 480

Top Vakantie winter 2018-2019
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PASEN
In DE GEBOUWEN VAN Hotelschool
Ter Duinen in koksijde

Street Food

The Challenge

Lekkers uit het vuistje

Cake ’n Bake

Street Food is hip! Het is al lang niet meer enkel de
klassieke hot dog of braadworst die het culinaire straatbeeld bepalen. Eten uit het vuistje was nog nooit zo lekker
en gevarieerd. Wij ontdekken er deze week alles over.

Verleg je grenzen!

Scherp je bakkunsten aan!

Zoek je graag de spanning op? Klaar voor wat actie?
Dan heeft The Challenge heel wat voor jou in petto.
Gedurende twee dagen brengen we een bezoek aan
het grootste avonturenpark van België, Adventure
Valley. Dit park biedt heel wat duizelingwekkende
activiteiten, helemaal op maat van avonturiers.
Ziplining, een vrije val van een rots, een speleoparcours, een reusachtig klimbos of een death
ride, de mogelijkheden zijn eindeloos. Hier kunnen
echte avonturiers ongetwijfeld hun hartje ophalen.
Uiteraard mag ook een stevige sessie paintball niet
ontbreken. Daarnaast zorgen onze animators voor
heel wat grensverleggende activiteiten en animatie.
Deze vakantie ga jij tot het uiterste!

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! Onze instructeurs
begeleiden je met slimme tips en professioneel bak
advies. Misbaksels zijn uitgesloten! Dagelijks krijg je zo’n 4
uur bakles. Daarnaast zijn er
tal van sportieve en leuke
activiteiten op het strand
en in het centrum.

met uitstap naar Adventure Valley!

Pasen
06/04-13/04/19
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Leignon
Manege
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8

12-14 jaar
14-16 jaar
16-18 jaa

€ 445

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Hotelschool Ter Duinen

8

12-14 jaar
14-16 jaar € 465
16+ jaar

Dagelijks krijg je een halve dag kookles waarbij we
één of meerdere lekkere hapjes uit het vuistje maken.
Dat kan gaan van een culinaire ‘haute dog’ tot een
Thaise wokschotel, een heerlijk broodje of een romige
pasta. Je ontdekt smaken van over de hele wereld.
Maar dat is nog niet alles. Want wat is Street Food
zonder een food truck festival? Wanneer we niet aan
het kokkerellen zijn, steken we de leukste eetstandjes
in elkaar. Natuurlijk kunnen ook een heerlijk relaxte
lounge zone en sfeervolle decoratie niet ontbreken.
Aan het einde van het verblijf nodigen we het hele
kamp uit op ons festival om duimen en vingers van
af te likken! Iedereen kan proeven, we maken zalige
zelfgemaakte limonades en genieten van de sfeer.
Jij komt toch ook?

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Hotelschool Ter Duinen

8

12-14 jaar
14-16 jaar € 465
16+ jaar

PASEN
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Met
bezoek van
DJ Dimitri
Wouters!

YouTubekamp

DJ Advanced

DJ

Word de ster van het internet!

Feel the beat!

Take it to the next level!

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 aanbod aan talent?
Zingen, comedy, dans, rap, … alles kan! Jij brengt
jouw talent mee, onze coaches doen de rest!

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 bezoek van DJ Dimitri Wouters
(bekend van Tomorrowland en Summerfestival).
Hij zal je ongetwijfeld extra tips en tricks bijbrengen!

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.

Natuurlijk zorgen wij daarnaast ook voor andere activiteiten. Sport, ontspanning en leuke animatie zorgen
voor een vakantie waar je nog lang aan terugdenkt.

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Hotelschool Ter Duinen

8

12-14 jaar
14-16 jaar € 465
16+ jaar

in samenwerking met Solico

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Hotelschool Ter Duinen

8

12-14 jaar
14-16 jaar € 465
16+ jaar
Top Vakantie winter 2018-2019
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Motoren basis / Motoren vervolmaking
Fun on Wheels
Zet je eerste stapjes of
vervolmaak je in het motorrijden!
Top Vakantie biedt in het vakantiecentrum Les Sarts in
Petite-Chapelle een ruim aanbod aan motorenopleidingen. Vanaf
12 jaar kunnen deelnemers er terecht voor een degelijke basisopleiding motoren. Onze eigen opgeleide instructeurs zorgen
voor hoogstaande theorie- en praktijklessen op een veilig privé
terrein op ons vakantiecentrum. Wie de basisopleiding reeds achter
de rug heeft kan zich verder vervolmaken in het motorrijden. Of
kan kiezen voor een grotere uitdaging die we bieden in de optie
‘Fun On Wheels’. Ook 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!
Neem op onze website een kijkje naar ons aanbod motorenkampen en ontdek de leuke filmpjes van enkele vorige
edities van dit verblijf vol adrenaline!
Minstens 12 jaar zijn bij vertrek.

Optie
basis of
vervolmaking
Optie
Fun on Wheels
22

Pasen
06/04-13/04/19

Top Vakantie winter 2018-2019

Petite-Chapelle
Les Sarts

8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 515

16+ jaar

€ 560

PASEN

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
Optie Motoren
de oefeningen aangepast zodat
basis
iedereen kan blijven bijleren.
Ook een initiatie trial en
Door deze stage leg je een
enduro evenals cross
prima basiskennis motorrijden
komen aan bod.
aan. Gedurende 5 uur per dag krijg

je van ervaren instructeurs theorie- en
praktijkles op een veilig privéterrein.
Op het programma staan bochtenOptie
werk, remtechnieken, start- en
Fun on Wheels
stoptechnieken, evenwichts
Word een echte profrijder op
oefeningen, wegcode,
motor, quad en kart. In ons
kledij, …
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.

VAKANTIES MET OVERNACHTING

ACADEMIE

Een leerrijke
vakantie met
de Top Vakantie
Academie!

7 tot 12 jaar
België

12 tot 23 jaar
België
Mag het wat meer zijn? Wie
in het secundair onderwijs zit
kan bij Top Vakantie terecht voor
een intensieve taal-, multimedia-,
wiskunde- of techniekstage.
Daarnaast mag je heel wat
toffe animatie verwachten,
aangepast aan jouw
leeftijd.

Onze initiatievakanties
combineren een aantal lesuren taal,
informatica, wiskunde of techniek
met themaspelen, creatieve
ateliers of sport en spel.
Aan jou de keuze!

12 tot 23 jaar
Buitenland
Over de grenzen heen! Zoek
je het graag wat verder? Dan
zijn onze Academieverblijven in het
buitenland écht iets voor jou. Ontdek
nieuwe landen en culturen en leer
tegelijk ook heel wat bij. Het
beste van twee werelden
in één vakantie!

De Top Vakantie Academie groepeert binnen
Top Vakantie vzw alle taal-, informatica-, wiskunde-,
‘leren leren’- en techniekverblijven. Onze Top Vakantie
Academie is er in gespecialiseerd om cursussen op een
aangename en gezellige manier te brengen voor jongeren
van 7 tot 23 jaar. Ter plaatse worden de jongeren dan nog
eens per niveau onderverdeeld. De lessen worden gegeven
door ervaren lesgevers met een pedagogisch diploma of door
lesgevers die in opleiding zijn voor een pedagogisch diploma. De
Top Vakantie Academie koppelt als geen ander het leergevoel aan het
vakantiegevoel.

VAKANTIES MET OVERNACHTING

ACADEMIE

Français/English – Initiation

Français/English – 12+ jaar
Reeds in het secundair onderwijs zitten

Minstens in de tweede graad lager onderwijs zitten

Een hutsepot van taal en pret

Parlez-vous français? Do you speak English?

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 leeftijds
genoten 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
Optie
jouw inschrijving kiezen
“Dans”
voor twee opties:
“Dans” of “Splash”.
Trek je spetterende dansoutfit
Elke optie staat
aan, haal je dansschoenen uit de
garant voor uren
kast en maak je spieren warm, want
spelplezier!
deze vakantie gaan we dansen!
Deelnemers
Onder begeleiding van ervaren
moeten minstens
instructeurs swingen we er op los en
7 jaar zijn bij vertrek
maken we kennis met heel wat
en voldoende kunnen
dansstijlen. Na deze vakantie
lezen en schrijven in
ben jij overal de ster van
het Nederlands.
de dansvloer!

Kom met ons mee op stoomcursus Frans of Engels
om je niveau stevig op te krikken of om wegwijs
te raken in de Franse en 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 4 à 5 uur
per dag krijg je les.
Daarbij maak je
volop gebruik van
multimedia en pc.
Tijdens de andere
lesdagen zorgen sport,
ontspanning en leuke
animatie voor een fijne
afwisseling met de lessen!

Optie
“Splash”
Waterratten vinden hier
ongetwijfeld hun gading! Naast
de taallessen trekken we maar liefst
drie keer het zwembad in. Test de coolste
glijbanen uit in Plopsaqua, trotseer de wilde
golven van het subtropisch zwembad
Aquafun in Oostduinkerke en laat je
meevoeren in de wildwaterbaan
van het Blekkerbad in
Koksijde. Sensatie
verzekerd!

Frans

Kerst
30/12/18-05/01/19
Krokus
02/03-09/03/19
Frans

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19
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Koksijde – Campus Ter Duinen
Sint-Idesbald –Excelsior
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8

7-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 475

Engels

€ 475

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Engels

Sint-Idesbald
Excelsior

7

12-14 jaar
14-16 jaar

€ 380

–

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

12-14 jaar
14-16 jaar

€ 415

–

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 470

€ 470

ACADEMIE
Groot-Brittannië – English in London
Reeds in het secundair onderwijs zitten

Het ultieme taalbad in een bruisende stad!
Wat is er leuker dan een echt Engels taalbad in de
bruisende Britse hoofdstad Londen? Tijdens deze
vakantie maak je uitgebreid kennis met de Engelse taal
en cultuur. Je krijgt gedurende 25 uur intensieve taalles op
jouw niveau gegeven door gediplomeerde leerkrachten Engels.
Zowel theorie (grammatica) als praktijk (conversatie) komen
aan bod. Daarnaast staan er heel wat te gekke activiteiten op
het programma!

Ontdekking
van Londen
De Big Ben, Picadilly Circus,
Covent Garden, … We nemen
je mee langs alle bekende
en minder bekende
trekpleisters van
Londen!

Shopping
time!

Deze vakantie is het taalbad compleet: alle lessen én activiteiten
gaan volledig door in het Engels. Stadswandelingen, bezoekjes,
Geniet van de fantastische
workshops, musicals, … overal wordt er
winkelstraten in hartje Londen
Engels gesproken. Ook de activiteiten op
of snuif gewoon de heerlijke
het centrum worden door onze begeleiders
stadsdrukte op. Have
voorzien in het Engels. Geen betere manier
fun samen met jouw
om de Engelse taal onder de knie te krijgen!
vrienden!

The Globe van
Shakespeare
Leer alles over het leven van
Shakespeare. Een gids neemt ons mee in

Musical
in Londen

het meest bekende theater ter wereld!

Bezoek aan
het Olympisch
Park

Tijdens een workshop zorgen
ervaren acteurs voor een

Als kers op de taart gaan we
kijken naar een van de beste
shows die op dat moment
vanaf de Londense podia
het publiek betoveren.

onvergetelijke dag!

De Olympische Spelen 2012 vonden
plaats in Groot-Brittannië. Het hart van deze
spelen lag in Londen zelf. Je krijgt nu de
kans om kennis te maken met het
Olympische Park! We bezoeken
ook het nabijgelegen Olympic
Park Shopping Center.
Pasen
06/04-13/04/19

Groot-Brittannië
Londen
Youth Hostel
Lee Valley

Eurostar

8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 1230
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Lego Boost
Gaming Junior

Lego leert je programmeren!
Deze vakantie leren de wereldberoemde blokjes je
heel wat bij! Op een speelse manier zet je je eerste
stapjes in het programmeren. We gaan aan de slag
met de gloednieuwe bouwkits van Lego Boost. Zo
ontdek je heel wat personages. Je bouwt ze en leert
vervolgens om hen via een app van commando’s te
voorzien. Jouw eigen pratende robotvriend, een coole
gitaar of een blaffende hond, het kan allemaal!
Dagelijks ga je gedurende gemiddeld 3 uur aan de slag
met Lego Boost onder begeleiding van onze ervaren
instructeurs. Daarnaast zorgen we voor toffe activiteiten,
tijd om te ravotten in de buitenlucht en coole animatie
helemaal in de sfeer van het moment.
Lego® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

Een virtueel speelparadijs!
Fans van gaming halen deze vakantie ongetwijfeld hun
hartje op! Samen met onze instructeurs ontdekken
we heel wat leuke games. Tijdens onze gamingworkshops leer je heel wat bij! Zo organiseren we
een heuse LAN-party en ontdekken we ook heel wat
educatieve spelen. Want van gaming steek je heel wat
op! Daarnaast zorgen we voor toffe activiteiten, tijd
om te ravotten in de buitenlucht en coole animatie
helemaal in de sfeer van het moment. Verwacht je aan
een halloweenstoet, knotsgekke nieuwjaarsfeestjes
of een carnavalsparade om ‘U’ tegen te zeggen.

Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
8

€ 260
€ 380

Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
8

€ 260
€ 380

Kerst
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19

Sint-Idesbald
Excelsior

7
4

€ 380
€ 280

Kerst
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19

Sint-Idesbald
Excelsior

7
4

€ 380
€ 280

€ 415

Krokus
02/03-09/03/19

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

€ 415

Koksijde
Campus
Ter Duinen

8

€ 470

Krokus
02/03-09/03/19
Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19
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Gamedesign Junior

Sint-Idesbald
Emmaüs
Koksijde
Campus
Ter Duinen
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8

8

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 470

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

8-10 jaar
10-12 jaar

Ontwerp jouw eigen computerspel!
Je speelt al een hele tijd spelletjes op de computer,
maar je wil ook zelf eens aan de slag? Dan is dit weekje
Gamedesign Junior zeker iets voor jou! Op een speelse
manier zet je jouw eerste stapjes in de programmatie
van een eigen spel, maak je computeranimaties en ga
je eens kijken hoe je bestaande games uit kan breiden.
Naast de lessen is er heel wat tijd voor ontspanning.
Zo test je zelf het digitale spel ‘Rosalie’, een te gek
iPad-spel waarbij je een parcours aflegt in een
verkeersvrije wijk in De Panne. Spanning verzekerd!
Ook heel wat actieve spelen en
animatie in het centrum en op
het strand kunnen tijdens deze
vakantie niet ontbreken!

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

8-12 jaar

€ 470

ACADEMIE

e
Sp
l!
cia

Professor Bolleboos

Minstens in de tweede graad lager onderwijs zitten

Voor ingenieurs in spe!
Tijdens dit verblijf maak je op een ludieke manier kennis
met de wondere wereld van techniek en wetenschap.
Je gaat zelf aan de slag en ontdekt zo hoe allerlei
technische zaken werken. We ontwerpen ook een eigen
logo voor een T-shirt, leren zelf sfeerlichtjes maken
en bakken broodjes in ware fabrieksstijl. We bouwen
ook een kamphuis: we ontwerpen de plannen, helpen
aan de constructie en testen de stabiliteit uit in alle
weersomstandigheden! Via allerlei te gekke proefjes
leer je nog meer bij. Naast al deze ontdekkingen is er
natuurlijk ook tijd voor sport, spel en animatie. Dat
techniek en wetenschap tof én leerrijk zijn wordt deze
vakantie bewezen!

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Koksijde
Campus Ter Duinen

Wiskunde &
Methodologie

TaakKlas

8

10-14 jaar

€ 490

Reeds in het secundair onderwijs zitten

Samen aan de slag!

Vervolmaak jouw wiskundige vaardigheden!

Breek jij je het hoofd over wiskunde, krijg je spelling
moeilijk onder de knie of kan je nog een zetje gebruiken in het begrijpend lezen? Gedurende gemiddeld
3 lesuren per dag ga je onder begeleiding van een
taakleerkracht aan de slag met de vakken waar jij
wat extra hulp bij kan gebruiken. We besteden veel
aandacht aan methodes die jou zelfstandig leren
werken. De nadruk ligt op ondersteuning op maat en
vervolmaking, maar natuurlijk ook op welverdiende
ontspanning. Onze animators zorgen dan ook voor
een spetterend programma waar sport en spel centraal staan.

Tijdens dit verblijf 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 vervolmaking. Tijdens het
verblijf krijg je per dag 4 à 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 vorderingen aantoont.
Natuurlijk zorgen animatie en sport voor een
welverdiende ontspanning.

Pasen
13/04-20/04/19

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 470

Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 470
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ACADEMIE

Gaming

Robot Lab

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 4 uur game
plezier per dag. Natuurlijk zorgen wij daarnaast ook voor
andere ontspannende 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.

E-sports

Een kijkje in het brein van
een robot!
Robots nemen meer en meer
een vaste plaats in in ons
leven. Denk maar aan een
robotgrasmaaier of 3D-printer.
Hoe werken deze robots, hoe weet
4 à 5 lesuren per dag
zo een robotgrasmaaier de weg, en
nog leuker, hoe kan je zelf een robot
Intensieve begeleiding door
maken en programmeren die doet wat
ervaren instructeurs
jij wil? Gedurende 4 tot 5 lesuren per dag
verdiepen
we
ons
in
het hoe en wat van een robot. We leren
Kwaliteitsvol lesmateriaal
je de basisbeginselen van programmeren en gaan nadien
Een gevarieerd activiteitenprogramma
aan de slag om onze eigen robot te maken met aan het
begeleid door ervaren Top Vakantieeinde van het verblijf een ware competitie met als inzet de
animators
titel Robot Warrior 2019. We nemen ook voldoende tijd om te
genieten van het strand en het vakantiecentrum. Onze animators
Tijd voor ontspanning in het
zorgen voor leuke activiteiten en spelplezier!
centrum en op het strand

Een online sportieve uitdaging
Deze vakantie combineert het beste van twee werelden: sport
én gamen. Daag je kampgenoten uit voor een virtuele wedstrijd
tennis, waag je aan een golfpartij of manage jouw eigen
voetbalploeg naar de top. Dagelijks ontdek je gedurende een
viertal uren de wereld van het virtueel sporten en daag je
online jouw tegenstanders uit.
Natuurlijk zorgen wij daarnaast ook voor andere activiteiten.
Sport, ontspanning en leuke animatie zorgen voor een vakantie
waaraan je nog lang terugdenkt.
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Herfst
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
8

Kerst
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19

Sint-Idesbald
Excelsior

7
4

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

€ 415

Koksijde
Campus Ter Duinen

8

€ 470

Krokus
02/03-09/03/19
Pasen
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

€ 260
€ 380
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 380
€ 280

ACADEMIE
Fotobewerking &
digitale fotografie

Grafische vormgeving

Focus op
nieuwe digitale
mogelijkheden
Waar je ook kijkt in
de digitale wereld,
4 à 5 lesuren per dag
overal kom je foto’s
Intensieve begeleiding door
tegen: in digitale fotoervaren instructeurs
albums, op Facebook en
andere sociale media, …
Kwaliteitsvol lesmateriaal
Een goede foto nemen doe
je echter niet zomaar. Het vergt heel wat kennis
Een gevarieerd activiteitenprogramma
en kunde. We leren je gedurende 4 tot 5 uur per
begeleid door ervaren Top Vakantieanimators
dag waar je best rekening mee houdt om een echt
goede foto te nemen. Je gebruikt hiervoor je eigen
Tijd voor ontspanning in het
fototoestel. We leren je ook wat je nadien, in de digicentrum en op het strand
tale wereld, met die foto kunt aanvangen (bewerken,
publiceren, album maken, …). We gebruiken waar mogelijk
software die gratis is, maar we werpen ook een blik op
professionele software.
Na het fotolab volgt de ontspanning: op het strand, in
het centrum en in de duinen kan je terecht voor animatie
en plezier.

Programmeren
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.

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.

Gamedesign
Word jij de game developer
van morgen?
Altijd al gameontwerper willen worden of
toch benieuwd hoe al die computergames
achter de schermen werken? Kruip dan in de
huid van een echte ontwikkelaar en ontwerp
je eigen game! Je leert alles over sprites, level
design, game engines, artificiële intelligentie, scripts,
multiplayer en uiteraard zet je jouw eerste stappen als
programmeur.

Fotobewerking
& digitale fotografie

Krokus
02/03-09/03/19

Fotobewerking
& digitale fotografie
Programmeren
Grafische vormgeving
Gamedesign

Pasen
06/04-13/04/19
Koksijde
13/04-20/04/19 Campus Ter Duinen

Sint-Idesbald
Emmaüs

8

12-14 jaar
14-16 jaar

€ 415

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 470
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SPECIALS

Groot-Brittannië – Harry Potter Trip
De helden van Zweinstein!

Duitsland – Phantasialand
Twee dagen fun
in een fabelachtig pretpark!

Wees welkom in de magische wereld van Zweinstein tijdens deze
bijzondere trip naar hartje Londen, helemaal in het teken van Harry
Potter. We bezoeken de Warner Bros Studio’s waar je ondergedompeld
wordt in de wereld van Harry en zijn vrienden. Ontdek originele
decors, voorwerpen en kostuums. Loop door de Wegisweg en zie
de winkels zoals toverstokwinkel Olivander en de bank Goudgrijp.
Neem een foto van Perron 9¾ en zie de originele stoomtrein van
de Zweinstein Express of verken het kantoor van Perkamentus en
ontdek nooit getoonde schatten! Daarnaast nemen we je mee op
sleeptouw doorheen Londen waar je heel wat bekende plekken uit de
film zal herkennen. Er bestaat geen leukere manier om deze wereldstad
te ontdekken! We logeren in een jeugdherberg vlak bij het centrum.

Deze herfstvakantie maak je de uitstap
van je leven! Heel vroeg in de ochtend
staat de autocar al klaar. Bestemming:
Phantasialand! We komen aan wanneer
de poorten van het park zich nog maar
goed en wel geopend hebben zodat
we alle tijd hebben om te genieten van
de vele attracties. Samen met onze Top
Vakantie-animators kruip je op jouw favoriete
10-12 jaar
Kerst
Groot-Brittannië – Londen
attracties. Het park biedt heel wat te gekke
bus
4
12-14 jaar
€ 485
02/01-05/01/19 Palmers Lodge Hillspring
14-16 jaar
attracties, zowel voor wie het graag wat rustiger
aan doet als voor de sensatiezoekers. Voor elk
wat wils dus! De autocar brengt ons aan het
einde van de dag naar een dichtbij gelegen hotel.
Groot-Brittannië – Let’s see London!
De volgende dag rijden we in alle vroegte opnieuw
naar het park voor een dag vol fun! Wedden dat jij ’s avonds,
Jingle bells, jingle bells!
wanneer de parkdeuren weer sluiten, moe maar héél voldaan
Geen plek in Europa is zo sfeervol en gezellig tijdens de kerstperiode als Londen!
de autocar opkruipt richting thuis? Stap aan boord voor een
Wil jij je helemaal onderdompelen in de kerstsfeer? Tijdens deze vierdaagse trip
onvergetelijke herfstvakantie!
krijg je de kans. We vertrekken vroeg in de ochtend om de tijd optimaal te benutten.
Samen met de Top Vakantie-begeleiders werk je een gevarieerd programma uit: de
culturele trekpleisters van Londen bezoeken, tijd maken voor shoppingplezier, kerstmarkten
6-8 jaar
bezoeken, … noem maar op! Deze vakantie bepaal jij mee wat je beleeft! We verplaatsen ons met
8-10 jaar
het
openbaar vervoer zoals de echte Londenaar. Logeren doen we in een jeugdherberg vlak bij
Herfst
10-12 jaar
Duitsland
het centrum, waar we elke ochtend een lekker ontbijt krijgen. Voor de andere maaltijden houden
bus
2 12-14 jaar € 335
29/10-30/10/18
Phantasialand
14-16 jaar
we halt in snackbars en echte pubs. Na vier
16+ jaar
dagen kerstpret is het tijd om terug te keren.
De autocar vertrek ’s avonds richting huis, zodat
Kerst
we ook de laatste dag nog ten volle van onze reis
Groot-Brittannië – Londen
bus
4
26/12-29/12/18
kunnen genieten.
Palmers Lodge Hillspring
30
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14-16 jaar
16+ jaar

€ 435

SPECIALS

Letland – Riga

Cyprus – Paphos

Ontdek de historische schoonheid van deze stad!

Een flinke portie cultuur in de zon

Riga, hoofdstad van Letland, is voor velen een onbekende bestemming.
Deze bruisende stad vol cultuur is echter hipper dan ooit! Tijdens een
citytrip krijg je de kans om de levendige sfeer helemaal op te snuiven.
Meer dan de moeite waard!

Zeg vaarwel tegen de maartse buien en
aprilse grillen en reis met ons mee naar het
wondermooie en zonnige Cyprus, een eiland in
de Middellandse zee dat bulkt van de culturele
trekpleisters!

Samen met onze begeleider en een lokale gids krijg je bij aankomst
meteen een rondleiding door het oude centrum en bezoek je de voornaamste trekpleisters van deze prachtige stad zoals het kasteel van
Riga, de gigantische Sint-Jacobskathedraal en de Sint-Peterskerk.
Ook de volgende dagen ontdekken we samen alle uithoeken van deze
stad. We kuieren over het levendige Livuplein en vergapen ons aan de
prachtige Jugendstil-gevels, proeven lokale specialiteiten op de grote
centrale markt met honderden kraampjes en duiken het bruisende
leven van hip Riga in tijdens een bezoekje aan het Spikeri-district.
Tijdens deze citytrip krijg je geen kans om je te vervelen!
Logeren doen we in een hostel in het centrum van de stad, aan de
belangrijkste voetgangersstraat van de oude binnenstad. We beschikken
over meerpersoonskamers met gedeelde badkamer. Ontbijt wordt
geserveerd in de hostel. Voor lunch en avondmaal trekken we er
samen op uit.

Pasen
15/04-18/04/19

Letland – Riga
Liberty Hostel

vliegtuig

4

14-16 jaar
16+ jaar

€ 685

We logeren in een jeugdig hotel met zwembad op
een steenworp van het oude centrum van Paphos.
Deze centrale ligging biedt heel wat mogelijkheden
voor een culturele ontdekking van het eiland. Zo breng
je ondermeer een bezoek aan de archeologische site Kato
Paphos, waar je belangrijke restanten van oude Griekse en
Romeinse steden kan bewonderen. Ook het kasteel van Paphos
staat op het programma. Op de top van dit indrukwekkende
bouwwerk geniet je van prachtige panoramische uitzichten.
Tot slot kan je ook genieten van een uitstap naar Limassol, een
bruisende en verfijnde stad, beroemd om zijn interessante culturele
bezienswaardigheden en gezellige oude centrum.
Uiteraard zorgen onze begeleiders ook voor fijne animatie. Het belooft
alvast een stralende paasvakantie te worden!

Pasen
06/04-13/04/19

Cyprus – Paphos
Hotel Smartline Paphos ***

vliegtuig

8

14-16 jaar
16+ jaar

€ 895
Top Vakantie winter 2018-2019
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Ski- en snowboard
met Top Vakantie
is kiezen voor:
• Gezellige (jeugd)hotels
met alle comfort
• Piekfijn gehuurd materiaal
• De skiliften altijd dichtbij
• Top Vakantie-ambiance

Klassieke formule
(6+ jaar)

Klassieke formule +
(12+ jaar)
Net als bij de klassieke formule
verblijven de deelnemers in volpension en
verloopt het verblijf volledig in groep. De Top
Vakantie-begeleiding staat in voor de animatie
en coördinatie. De lessen worden gegeven door
gebrevetteerde lesgevers van de lokale skischolen.
De deelnemers krijgen ongeveer 5 à 6 uur les per dag
(tenzij anders vermeld). Het verblijf is geschikt voor
deelnemers van alle niveaus. Aan het begin van
de vakantie worden de deelnemers verdeeld
in leeftijds- en niveaugroepen (na een
test). Buiten de lessen zorgen Top
Vakantie-animators voor een leuk en
geanimeerd avondprogramma.

32
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Verblijf in volpension en begeleiding
door Top Vakantie-begeleiders voor
zowel lessen als animatie. Het skiën en
snowboarden verloopt telkens in groep, onder
begeleiding van Top Vakantie-instructeurs. De
deelnemers worden volgens leeftijd en niveau (door
een test bij het begin van het verblijf) in groepjes
verdeeld. De deelnemers krijgen 5 à 6 uur les
per dag; de jongste deelnemers (6-9 jaar)
krijgen 3 à 4 uur les per dag. Naast de
lessen worden er ook bijkomende
activiteiten georganiseerd door onze
Top Vakantie-animators in en
rond het hotel.

Sneeuwpret

met Top Vakantie!

Ben je een ervaren skiër of snowboarder of wil je deze
wintersporten voor het eerst uitproberen? Reis dan mee
naar de bergen met Top Vakantie!

Tijdens onze sneeuwvakanties kan je rekenen op onze gekende
kwaliteit en dit zowel op als naast de piste. Je wordt begeleid door
ervaren ski- of snowboardinstructeurs en onze animators staan
na de lessen klaar met een gevarieerd animatieprogramma dat jou
ongetwijfeld de sneeuwvakantie van je leven bezorgt.
Wij hebben 3 verschillende formules en 6 bestemmingen waartussen je
zeker jouw gading zal vinden.
Duid op de inschrijvingsfiche de naam en voornaam aan van de jongere(n)
met wie je samen wil reizen. We houden hiermee zoveel mogelijk rekening bij
de indeling van de groepjes.

Voor jouw veiligheid is het dragen van een helm verplicht! Polsbeschermers zijn verplicht
voor snowboarders. Het is niet toegestaan om buiten de officiële pistes te skiën of te snowboarden.

Lesvrije formule
(16+ jaar)

Deze meer zelfstandige
vakantieformule is geschikt voor
gevorderde ski- en snowboarders vanaf 16
jaar. Je skiet/snowboardt in kleine groepjes
van minimum 5 personen. Een ploeg van Top
Vakantie is steeds ter plaatse om de deelnemers
richtlijnen te geven, te helpen of in geval van
nood of problemen bij te staan en dit 24u/24u.
Deelnemers logeren in goed uitgeruste hotels
op maat van jongeren. Ontbijt en avondmaal
nuttigen we allemaal samen in het
hotel, voor het middagmaal wordt
een lunchpakket voorzien. Een
gevarieerd animatieprogramma
wordt aangeboden.

Verplichte
documenten:

Begrepen in al onze
wintersportvakanties:

Kids-ID voor -12 jarigen, de originele
identiteitskaart vanaf 12 jaar
De Europese ziekteverzekeringskaart
Ouderlijke toestemming om het land
te mogen verlaten voor -18 jarigen

De reis per autocar
Een skipas + de huur van ski-/
snowboardmateriaal voor 6 dagen
(tenzij anders vermeld)
Repatriëringsverzekering

(Toestemming goedgekeurd door de gemeente)

(zie Algemene Voorwaarden)

WINTERPRET

Waarheen ?
6-8 jaar
Krokus Italië – Sestola
Pasen Oostenrijk – Nassfeld
8-10 jaar
Kerst Zwitserland – Nendaz
Krokus Italië – Sestola
Krokus Oostenrijk – Nassfeld
Pasen Oostenrijk – Nassfeld
10-12 jaar
Kerst Zwitserland – Nendaz
Krokus Italië – Sestola
Krokus Oostenrijk – Nassfeld
Pasen Oostenrijk – Nassfeld
12-14 jaar
Kerst Zwitserland – Nendaz
Krokus Italië – Sestola
Krokus Oostenrijk – Nassfeld
Pasen Oostenrijk – Nassfeld
14-16 jaar
Kerst Zwitserland – Nendaz
Krokus Zwitserland – Nendaz
Krokus Italië – Sestola
Krokus Italië – Dolomieten
Krokus Oostenrijk – Nassfeld
Pasen Oostenrijk – Nassfeld
16+ jaar
Kerst Zwitserland – Nendaz
Krokus Zwitserland – Nendaz
Krokus Italië – Dolomieten
Krokus Frankrijk – Les Orres
Pasen Oostenrijk – Wagrain
Familieskivakantie
Krokus Oostenrijk – Nassfeld

Zwitserland – Nendaz

Les 4 Vallées - Sector Printze
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p 34
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p 33
p 33
p 35
p 37
p 37
p 38

Wereldbekerpiste
met snowpark
•
Uitstekende lesgevers
van de Zwitserse skischool
•
Vlakbij het gezellige
centrum
•
Logement aan
de skilift

Meer info over
het skigebied?
Surf naar
www.4vallees.ch en
www.telenendaz.ch
Hotel Les Gentianes

Het skigebied

Het verblijf

Nendaz bevindt zich in het hartje van het fantastische
domein Les 4 Vallées, één van de zeven meest bekende
skigebieden ter wereld. De skipas geeft je toegang tot
de pistes van Nendaz, Veysonnaz, Thyon en Evolène.
Samen vormen zij het skigebied Sector Printze, gelegen
van 1400 m tot 3300 m en bieden ze je meer dan 200 km
pistes!

Chalet Les Gentianes ligt in de Haute-Nendaz.
Ze bevindt zich in een bergdorpje in het hart van
Les 4 Vallées, vlak bij de pistes. De kamers bieden
onderdak aan meerdere personen en hebben hun
eigen sanitaire voorzieningen. Een animatiezaal en
restaurant zijn eveneens aanwezig. Ook de meeste
winkels bevinden zich binnen wandelafstand.

Kerst
21/12-28/12/18
Kerst
28/12/18-05/01/19
Krokus
01/03-09/03/19

8
Zwitserland
Nendaz
bus
Les Gentianes

9

9

Formule

ski

snowboard

8-10 jaar,
10-12 jaar, 12-14 jaar
14-16 jaar, 16+ jaar

€ 775
€ 775
€ 775

–
€ 775
€ 775

Klassiek +
(zie p. 32)

8-10 jaar,
10-12 jaar, 12-14 jaar
14-16 jaar, 16+ jaar

€ 795
€ 795
€ 795

–
€ 795
€ 795

Klassiek +
(zie p. 32)

14-16 jaar

€ 795

€ 795

Klassiek +
(zie p. 32)

16+ jaar

€ 795

€ 795

Lesvrij

77 km

34

126 km

9

9 km

3

212 km

0

max 3300 m - min 1400 m
Top Vakantie winter 2018-2019
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VAKANTIES MET OVERNACHTING
100 %
sneeuwgarantie
•
Populairste skigebied van
de streek
•
Hotels dicht bij
de piste

Italië – Sestola
Skigebied: Cimone
Het skigebied

Het verblijf in Hotel Miramonti

Cimone is niet alleen de hoogste berg van de
Noordelijke Apennijnen maar ook het populairste
skigebied van de regio Emilia Romagna. Het heeft
meer dan 50 km verbonden pistes, 31 hellingen
en 20 skiliften. Sneeuwpret gegarandeerd door
het sneeuwproductiesysteem dat bijna 2/3 van
het skigebied van kunstsneeuw kan voorzien.

Hotel Miramonti is een gezellig familiehotel op wandelafstand van het centrum
van Sestola en vlak bij de pistes van het
skigebied Cimone. We logeren in meerpersoonskamers voorzien van eigen
badkamer. Ontbijt en avondmaal
worden opgediend in het restaurant
van het hotel. Jouw lunchpakket kan je
tijdens het ontbijt klaarmaken en mee
nemen naar de pistes. Onze eigen autocar
brengt je dagelijks tot net aan de skiliften.

13 km

7

25 km

12

12 km

0

50 km

1

max 1976 m - min 1020 m

Hotel Miramonti

Het verblijf in Hotel Nuovo Parco
Meer info over
het skigebied?

Hotel Nuovo Parco is een ruim hotel in het centrum van
Sestola, op wandelafstand van de skipiste en beschikt
over mooie, moderne kamers uitgerust met douche
en wc en over een restaurant. ’s Morgens en ’s avonds
eten we in het hotel, tijdens het ontbijt kan je jouw lunchpakket klaarmaken om mee te nemen naar de pistes.

Surf naar
www.cimonesci.it

Hotel Nuovo Parco

Krokus
01/03-09/03/19
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Italië – Sestola
Hotel Miramonti
Italië – Sestola
Hotel Nuovo Parco

bus

9

ski

snowboard

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 780
€ 780
€ 780

–
–
–

12-14 jaar
14-16 jaar

€ 780
€ 780

€ 780
€ 780

Formule

Klassiek
(zie p. 32)

WINTERPRET

Italië – Dolomieten
Skigebied: Folgarida - Marilleva

Meer info over
het skigebied?
Surf naar
www.ski.it en
www.valdisole.net.

Familiaal
hotel exclusief
voor onze groep
•
Leuk skigebied met
snowpark
•
Makkelijke
pendeldienst tot
de skiliften

Hotel Aurora

Krokus
01/03-09/03/19

Italië – Dolomieten
Hotel Aurora

bus

9

14-16 jaar
16+ jaar

ski

snowboard

€ 780

€ 780

Het skigebied

Het verblijf

Het skigebied Folgarida - Marilleva bevindt
zich op een hoogte van 1172 m tot 2002
m vlakbij Madonna di Campiglio. Het is
één van de modernste skistations van de
Dolomieten en is uitgerust met meerdere
skiliften en sneeuwkanonnen. Midden in
een prachtig landschap liggen 63 km aan
zwarte, rode en blauwe pistes die zowel
beginnelingen als ervaren sporters een
uitdaging bieden!

Hotel Aurora
is een klein en
gezellig hotel
helemaal voorzien
voor onze groep waar
je echt in de watten
gelegd wordt door de
gastvrije uitbaters! De verzorgde kamers
hebben telkens een eigen badkamer
met douche en wc. ’s Avonds kan je
nagenieten van de dag in de gezellige
ontspanningsruimte en tijdens leuke
activiteiten zoals een avondje bowling
en pizza of een spetterende fuif. Jouw
lunchpakket kan je tijdens het ontbijt
klaarmaken en meenemen naar de pistes.
Het hotel ligt in de vallei, een pendeldienst
van het hotel tot de skiliften is voorzien.

20 km

5

30 km

14

13 km

7

63 km

0

max 2002 m - min 1172 m

Formule
Klassiek
(zie p. 32)
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VAKANTIES MET OVERNACHTING

Oostenrijk – Nassfeld
Skigebied: Nassfeld - Hermagor
Het skigebied

Het verblijf

Het skigebied Nassfeld - Hermagor ligt in
Karinthië, Oostenrijk. Het is een zeer mooi,
modern en verzorgd skigebied. De pistes zijn
bijna altijd in ideale conditie en als er geen
sneeuw valt, kan dit goed opgevangen worden
door de honderden sneeuwkanonnen die overal
opgesteld staan. Het gebied telt ongeveer
110 kilometer pistes en 30 skiliften. Naast
gewone pistes is er ook een uitgebreid aanbod
aan alternatieven zoals het snowpark en de
indrukwekkende Carnia-afdaling. Het gebied
strekt zich uit van 610 meter tot 2020 meter
hoogte.

Je logeert in het Jugendsporthotel Leitner
in het dorpje Nassfeld. Dit hotel is
helemaal aangepast aan jeugdgroepen
en is dus de ideale locatie voor
een ski- of snowboardvakantie.
De kamers hebben 6 bedden,
eigen sanitair en een zithoekje.
Het hotel bevindt zich op
ongeveer 500 meter van
de skilift. Bovendien
beschikt het hotel over
sportfaciliteiten en
gemeenschapsruimtes
waar ’s avonds allerlei toffe
activiteiten georganiseerd
worden.

30 km

17

69 km

8

11 km

5

110 km

0

Jugendsporthotel Leitner

Hotel op maat van
jeugdgroepen met
leuke faciliteiten
•
Modern en verzorgd
skigebied met snowpark
•
Leuke picknickplaats
op de piste
•
Logement aan
de skilift

Meer info over
het skigebied?
Surf naar
www.nassfeld.at/en/winter.

max 2020 m - min 610 m

Krokus
01/03-09/03/19

Pasen
05/04-13/04/19
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Oostenrijk
Nassfeld
Jugendsporthotel
Leitner

bus

9

ski

snowboard

8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar

€ 780
€ 780
€ 780
€ 780

–
€ 780
€ 780
€ 780

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar
16-18 jaar

€ 755
€ 755
€ 755
€ 755
€ 755
€ 755

–
–
€ 755
€ 755
€ 755
€ 755

Formule

Klassiek
(zie p. 32)

WINTERPRET

Frankrijk – Les Orres
Skigebied: Les Orres

16 km

9

53 km

10

11 km

0

80 km

0

Oostenrijk – Wagrain
Skigebied: Wagrain - Amadé

max 2703 m - min 1550 m

Het skigebied

Het skigebied

96 km

34

122 km

35

12 km

15

230 km

1

max 2180 m - min 600 m

Het skigebied van Les Orres ligt zeer
Wagrain is onderdeel van de Salzburger
Zonnige
skigebieden
zuidelijk en heeft hieraan de vele
Sportwelt, een skigebied dat onderdeel
•
zonuren te danken. Gelukkig
is van het immense Ski Amadé.
Funpark
gaat dit niet ten koste van de
Het skigebied telt circa 90 skiliften.
•
sneeuwkwaliteit. Les Orres
Het gehele skigebied is bereikbaar
Hotels in de levendige
centra van Les Orres
is een modern skistation
met slechts één skipas. Skiën in de
en Wagrain
met ruim 80 kilometer aan
Salzburger Sportwelt voelt aan als
pistes. De afdalingen van
het maken van een mini-roadtrip: de
Les Orres zijn bijzonder
gebieden verschillen zowel qua sfeer
bosrijk wat de sfeer van het
als moeilijkheidsgraad zo sterk van elkaar
skigebied ten goede komt.
dat je het gevoel hebt elke dag in een ander
Er is ook een uitdagend funpark.
gebied te skiën of te snowboarden.

Het verblijf

Hotel Les Trappeurs

Het verblijf

Hotel Les Trappeurs is een gemoedelijk
hotel in chaletstijl op slechts 250 meter
van de skipistes. Alle kamers beschikken
over een balkon met uitzicht op de bergen
en een eigen badkamer met bad of douche.
In het restaurant worden ontbijt en avondmaal
geserveerd. ’s Middags krijg je een lunchpakket
mee. ’s Avonds kan je nagenieten van de sneeuwpret
in de gezellige bar, voorzien van gezelschapsspellen
en Wifi.

Krokus
02/03-10/03/19
Pasen
05/04-13/04/19

Frankrijk – Les Orres
Hotel Les Trappeurs
Oostenrijk – Wagrain
Jeugdhotel Saringgut

Jeugdhotel Saringgut is een gezellig verblijf op maat
van jongerengroepen. De skilift ligt op 400 meter
van het hotel en is dus te voet bereikbaar. Toch liever
met de bus? Dat kan ook! De halte bevindt zich vlak voor
het hotel. Logeren doen we in meerpersoonskamers
voorzien van alle comfort. In het jeugdhotel vind je ook
een eigen discozaal en zelfs alles voor een avondje
karaoke. Wie liever op stap gaat kan terecht in het
gezellige centrum van Wagrain of in het overdekte
zwemparadijs (toegang zelf te betalen).

bus

9

ski

snowboard

€ 895

€ 895

€ 795

€ 795

16+ jaar

Formule

Lesvrij
(zie p. 32)

Jeugdhotel Saringgut
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VAKANTIES
FAMILIESKIVAKANTIE
MET HET HELE GEZIN
Oostenrijk – Nassfeld
Skigebied: Nassfeld - Hermagor

Ski- of snowboardbegeleider worden?
Shuttlebus

Een Top Vakantie-ervaring voor het hele gezin!

naar
de skiliften
Leer anderen jouw liefde
voor
de sneeuw
•
kennen!
Wellnesscentrum met

Ook deze krokusvakantie is het plezier van een Top Vakantie
niet enkel meer weggelegd voor kinderen en jongeren, maar
kunnen ook (groot)ouders mee genieten van een onbezorgde reis.
De familieskivakantie van Top Vakantie staat voor de gekende kwaliteit
op een prachtige, gezinsvriendelijke locatie onder de beste begeleiding
en in alle comfort. Een ervaring om nooit meer te vergeten!

sauna, stoombad en hot tub

We bieden een skivakantie aan in het skigebied van Nassfeld, op de grens
van Oostenrijk en Italië. In de voormiddag kan er les gevolgd worden onder leiding van
Nederlandstalige Top Vakantie-instructeurs. In de namiddag biedt de skipas je toegang tot het
ruime familievriendelijke gebied. Indien gewenst kunnen kinderen deelnemen aan de Mini Club
(0-3 jaar) of de Kids Club (3-12 jaar) tijdens de namiddag. Top Vakantie vzw voorziet in geattesteerde
begeleiders die een gevarieerd animatieprogramma en de nodige zorg aanbieden.

Hotel Al Gallo Forcello.1530

Krokus
02/03-09/03/19

38

Het verblijf Hotel Al Gallo Forcello.
1530 *** in Passo Pramollo, op
300 meter van het skistation, is
onze uitvalsbasis. Dit gezellige
familiehotel biedt ruime kamers,
een heerlijk restaurant en
een wellnesscentrum. Het
verblijf omvat maaltijden in
half pension (drank aan tafel niet
inbegrepen), kamers op maat van
de gezinssamenstelling, begeleiding
ter plaatse en skilessen voor het hele gezin.

Oostenrijk
Nassfeld
Hotel Al Gallo
Forcello.1530 ***

Top Vakantie winter 2018-2019

8

Voor meer info
over de prijs en hoe
inschrijven, neem
contact met ons op.

bus
(optioneel)

20 km

5

30 km

14

13 km
63 km

Ben jij een echte wintersportfanaat en wil je
• graag jouw
passie voor de sneeuw doorgeven aan
onze deelnemers?
Overdekt
zwembad
• echt iets
Dan is onze cursus ski- of snowboardbegeleider
Animatie en skilessen
voor jou! Deze opleiding is gericht naarvoor
gemotiveerde
jongeren
het hele gezin
die graag met kinderen en jongeren werken en die bovendien
beschikken over een basis in één van beide sportdisciplines.
We trekken samen richting de bergen, waar je gedurende een
volledige week onderricht krijgt in methodologie, didactiek, veiligheid,
techniek, ... maar ook oefeningen in omgang met groepen en jongeren.
Na het volgen van de cursus krijg je een stage toegewezen volgens
jouw beschikbaarheid. Na een succesvolle stage kan je dan als ski- of
snowboardbegeleider mee op één van onze Top Vakantie-verblijven.
ski

7
0

max 2002 m - min 1172 m

Voor meer
informatie en
reservatie kan je
terecht op onze website
www.topvakantie.be.

Kerst
21/12-28/12/18

Zwitserland
Nendaz
bus
Les Gentianes

8

snowboard

Voor meer informatie
en prijzen kan je terecht
16+
op onze website
jaar
www.topvorm.net.

Formule

Vorming

Voorwaarden?
16 worden vóór 31/08
van het jaar dat je de cursus
wenst te volgen
én de cursus Animator in
het Jeugdwerk gevolgd hebben
of hem aansluitend volgen
én slagen voor een
toelatingsproef!

VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING

KIDS’ Days
Heel wat meer dan een gewoon speelplein!
Themaweken voor 3-6 jarigen

Hier vind je onze
vakanties zonder
overnachting:

Iedere week kom je in een andere wereld terecht! Je ontmoet
smurfen, vriendelijke spookjes, ontdekt de wereld en reist door de
tijd! Met je nieuwe vriendjes, onder het waakzame oog van onze
ervaren begeleiders, beleef je fantastische avonturen en worden
jouw gekste dromen waar!

GENT

Ministages voor 6-14 jarigen

Edugo Campus De Brug
Eksaarderijweg 24
9041 Gent (Oostakker)
ANTWERPEN

KOKSIJDE
Campus Ter Duinen
Houtsaegerlaan 40
8670 Koksijde

Spectrumschool
Campus Deurne
Ruggeveldlaan 496
2100 Antwerpen (Deurne)
HASSELT

Xpertweken
Ontdek of verfijn je
talenten bij jou in de
buurt!
Xpertprojecten
voor 6-14 jarigen

Deze week wacht je een complete
onderdompeling in het project van jouw
keuze: Rope Skipping, Fotografie, Theater,
Street Art, ModeMakers, … Xpertweken staan
garant voor spelenderwijs bijleren. We doen een
beroep op onze eigen ervaren instructeurs of gaan
een samenwerking aan met partners die over de
nodige vakkennis beschikken.

KTA1
Vilderstraat 28
3500 Hasselt
BRUGGE

LEUVEN

VTI Brugge
Boeveriestraat 73
8000 Brugge

Middenschool Ter Beuke
Rerum Novarumlaan 1
3010 Leuven (Kessel-Lo)

AALST

MECHELEN

Basisschool Park
Eikstraat 8
9300 Aalst

Basisschool De Puzzel
Leuvensesteenweg 41
2800 Mechelen

Daarnaast voorzien onze geattesteerde animators voldoende afwisseling
met een aantrekkelijk animatieprogramma.

Iedere week kan je deelnemen aan allerlei sportieve
en creatieve activiteiten. In de ministage van jouw
keuze treed je binnen in de wondere wereld van
het koken, sporten, de wetenschap en nog zoveel
meer. Iedere dag worden ook toffe spelen
georganiseerd, begeleid door een groep
geattesteerde animators.

Prijs?

€ 30 per dag (warme maaltijd inbegrepen)

VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING
Dagprogramma Kids’ Days:
07u30 - 09u00
09u00 - 12u00
(met 10-uurtje)
12u00 - 13u00
13u00 - 14u00
			
14u00 - 16u00
(met 16-uurtje)
16u00 - 18u00

vooropvang
3-6 jarigen: themaweek
6-14 jarigen: ministage
warm middagmaal
rust voor de allerkleinsten, begeleid
vrij spelmoment voor de anderen
3-6 jarigen: themaweek
6-14 jarigen: sport en spel
naopvang

Inschrijven
per dag
mogelijk!
ConfettiClowns

Griezelfestijn

Herfst: 29/10-31/10/18

(behalve Koksijde)

Volle maan
Er lopen weerwolven rond
op de Kids’ Days! De kampverantwoordelijke is zeer ongerust: enkele
animators worden al vermist. Komen jullie
meehelpen deze monsters op te sporen?
Haast jullie, voordat er geen enkele animator
meer overblijft! Het is bijna volle maan!
Herfst: 29/10-31/10/18
6-8 jaar, 8-10 jaar,
10-12 jaar en 12-14 jaar
Alle locaties
(behalve Koksijde)

Top Vakantie winter 2018-2019

Pasen: 08/04-12/04/19

Herfst: 29/10-31/10/18
6-8 jaar, 8-10 jaar,
10-12 jaar en 12-14 jaar
Alle locaties
(behalve Koksijde)

3-6 jaar
Alle locaties
(behalve Koksijde)

Ei-genwijs!
Deze week nemen we
alle eitjes onder de loep! Op zoek
naar chocolade-eitjes (want deze zijn
natuurlijk onze favoriet), ontdekken we
echter dat niet alleen kippen eieren leggen.
Welke dieren nog? Ontdek het deze week!

Krokus: 04/03-10/03/19

We maken een echt spookhuis
van de Kids’ Days! We knutselen
spinnen en spinnenwebben, vleermuizen en alle griezelige monsters waar
je maar aan kan denken. We zorgen voor
spookachtige geluiden en verkleden ons.
Als heks of zombie jagen we de andere
deelnemers de stuipen op het lijf!

3-6 jaar
Alle locaties

De betovering
Een vreemde tovenaar heeft
ons betoverd! Alleen jullie kunnen
ervoor zorgen dat de vloek opgeheven
wordt. Snel! Voordat iedereen verandert
in vreemde wezentjes. Wie of wat zal
er voor zorgen dat de tovenaar ons weer
goed gezind wordt?

Dit carnavalsfeest worden we
vrolijke clowns! Een vleugje schmink,
dikke rode neuzen, zelfgemaakte en
bontgekleurde hoedjes, ... en we zijn klaar
voor dit avontuur! We grappen en grollen
als echte clowns en stunten erop los!

Spooktactulair!

Ook griezelbeesten vieren
feest! Met Halloween mag je elke
dag verkleed naar de Kids’ Days
komen. Van pompoenen tot bezemstelen,
samen knutselen we gepaste versiering
voor het Griezelfestijn. Samen oefenen
we ook enkele danspasjes, want griezel
beesten zijn geen muurbloempjes!

40

KIDS’ DAYS

Pasen: 15/04-19/04/19

Da’s geverfd!

3-6 jaar

3-6 jaar

Ben jij een zwartkijker of zie je
alles eerder rooskleurig? Erger je je
groen en geel aan witte oppervlakken?
Schrijf je dan snel in, want met de nodige
penseelstreken en verftechnieken geven wij
meer kleur aan je leven!

Alle locaties
(behalve Koksijde)

Tijdreizigers
De teletijdmachine doet
weer haar werk op de Kids’ Days.
Flits! Flits! Flits! Elke dag vieren we
carnaval in een ander tijdperk: in de
prehistorie, bij de Grieken en Romeinen,
de middeleeuwen, … of in de toekomst.
Kunnen robots wel dansen?

Deze kerstvakantie nemen onze
animators in Gent jullie mee op een
winters avontuur! Met de allerkleinsten
gaan we op reis naar waar ijskoninginnen en
kerstelfjes hun opwachting maken. Voor de
6-14 jarigen staan onze animators klaar met
een flinke dosis fun!
Kerst: 03/01-04/01/19
3-6 jaar, 6-14 jaar
Gent

6-8 jaar, 8-10 jaar,
10-12 jaar en 12-14 jaar
Alle locaties
(behalve Koksijde)

Fit & Fun
Weer of geen weer, altijd sporten!
Dat is ons motto deze week.
We rekken en strekken tijdens een
dagelijkse ochtendgymnastiek. Nadien
warmen we ons verder op met sportieve
spelen. Ben jij er klaar voor?

(behalve Koksijde)

Pasen: 08/04-12/04/19

PaasPret

6-8 jaar, 8-10 jaar,

Retteketet! Klaar voor
heel wat PaasPret! We knutselen
een paasmand in elkaar en maken
paasversieringen. We scherpen ook
onze speurneus aan. Tegen Pasen ben je
de snelste spoorzoeker van de familie!

10-12 jaar en 12-14 jaar
Alle locaties
(behalve Koksijde)

Pasen: 15/04-19/04/19

Krokus: 04/03-10/03/19

WintersprookjesPaleis
en Winterfun

Alle locaties

6-8 jaar, 8-10 jaar,

Da’s gedurfd!
Een actieve week voor sportievelingen! We testen je uithoudingsvermogen en snelheid, je strategische
kennis en hoe je kan samenwerken in team.
Wat kan je goed en waar ben je bang van?
Durf je dat met ons te delen?
Pasen: 08/04-12/04/19
6-8 jaar, 8-10 jaar,
10-12 jaar en 12-14 jaar
Alle locaties
(behalve Koksijde)

10-12 jaar en 12-14 jaar
Alle locaties
(behalve Koksijde)

SportPlaneet
We reizen door de ruimte
en ontdekken verschillende
sportplaneten. De springplaneet,
de atletiekplaneet, de pas-de-bal-planeet,
de hockeyplaneet, … Buitenaardse wezens
tonen ons hoe zij dat doen!

Krokus: 04/03-10/03/19

Pasen: 15/04-19/04/19

6-8 jaar, 8-10 jaar,

6-8 jaar, 8-10 jaar,

10-12 jaar en 12-14 jaar

10-12 jaar en 12-14 jaar

Alle locaties

Alle locaties

(behalve Koksijde)

(behalve Koksijde)

XPERTWEKEN
Lego Boost

Deze vakantie leren de wereldberoemde blokjes je heel wat bij!
Op een speelse manier zet je je eerste stapjes in het programmeren. We gaan aan de slag met de gloednieuwe
bouwkits van Lego Boost. Zo ontdek je heel wat personages.
Je bouwt ze en leert vervolgens om hen via een app van
commando’s te voorzien. Jouw eigen pratende robotvriend,
een coole gitaar of een blaffende hond, het kan allemaal!
Dagelijks ga je gedurende gemiddeld 3 uur aan de slag met Lego
Boost onder begeleiding van onze ervaren instructeurs. Daarnaast
zorgen we voor toffe activiteiten, tijd om te ravotten in de buitenlucht en
coole animatie helemaal in de sfeer van het moment.
Lego® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

Gent

5

8-12 jaar

Dagprogramma Xpertweken:

Teletijdmachine

07u30 - 09u00
09u00 - 12u00
12u00 - 13u00
			
13u00 - 13u30
13u30 - 16u00
16u00 - 18u00

vooropvang
Xpertweek (met 10-uurtje)
middagmaal (eigen
lunchpakket te voorzien)
begeleid vrij spelmoment
Xpertweek (met 16-uurtje)
naopvang

Jong en oud slaan de handen in elkaar!
Samen met het woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst organiseren we
een spetterende vakantie voor jong en oud! De animators en kinderen
brengen elke dag de senioren van “Sint-Job” een bezoekje. Beetje
bij beetje dichten we de kloof tussen de generaties door hen samen
oude en nieuwe spelletjes te laten ontdekken, bewegingsactiviteiten te
organiseren of door creatief aan de slag te gaan.

€ 175

Pasen
08/04-12/04/19

Aalst

5

6-14 jaar

€ 150

Zeemeerminzwemmen

Ukulele!

Leer zwemmen als een zeemeermin (of -man)!

Instant fun!
Maak deze Xpertweek kennis met het vrolijkste
muziekinstrument dat er bestaat, de ukulele! Op
dit kleine snaarinstrument kan je met enkele eenvoudige akkoorden
veel liedjes spelen. Tijdens deze praktijkgerichte week leer je met
veel gevoel voor humor op korte tijd herkenbare en leuke deuntjes
tokkelen. Ook voor wie nog niet eerder muziek speelde!
In samenwerking met Mr. Jaynickel

Pasen
08/04-12/04/19

Kunstschaatsen

Inschrijven
per week!

Lego leert je programmeren!

Pasen
08/04-12/04/19

VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING

Gent

5

8-14 jaar

€ 200

Deze week dompelen we je letterlijk onder in een onderwaterwereld! Kom
ontdekken hoe je net als Ariël sierlijk en vlot kan voortbewegen onder water.
Elke ochtend trekken we naar het zwembad waar we kennismaken met een
professionele zeemeermin! Zij toont je met de juiste technieken en ademhalingsoefeningen hoe je zwemt als een zeemeermin en maakt jouw
droom werkelijkheid! In de namiddag staan onze animators voor je
klaar met meer spel en plezier!
In samenwerking met Mermates en Sportoase

Pasen
15/04-19/04/19

Antwerpen

5

6-14 jaar

€ 250
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XPERTWEKEN

Kunstschaatsen
Elegant op het ijs!

Circus
Kom dat zien! Kom dat zien!
Deze Xpertweek verken je op een fijne manier
de kneepjes en weetjes van de verschillende
circusdisciplines. Afwisselend maak je
kennis met technieken uit de evenwichts-,
jongleer- en acrodisciplines: jongleren met
doekjes, balletjes, diabolo’s, kegels of ringen en
balanceren op een koord of de rolla bolla.
Test het deze week uit!

Bij kunstschaatsen denken we aan elegante atleten in schitterende
kostuums die onmogelijke sprongen en pirouettes maken … op
schaatsen! Wij introduceren je graag in deze sport, al komen tijdens
deze Xpertweek allereerst de basistechnieken en ijsgewenning aan
bod. We werken aan lenigheid, evenwicht, dans en kracht. Zo geniet
je des te meer van de momenten op het ijs!

Pasen
08/04-12/04/19

Hasselt

15/04-19/04/19

Antwerpen

In samenwerking met BalanCirk vzw

Pasen
08/04-12/04/19

Hasselt

5

8-14 jaar

€ 200

Français
Een hutsepot van taal en pret
Heb je zin in een speelse onderdompeling in het Frans?
Elke dag krijg je dynamische taalworkshops in een kleine groep.
Aan de hand van spel en creativiteit dagen we je uit om elke dag
mondiger te worden in het Frans!

5

6-14 jaar

€ 200

Outdoor & Adventure
Voor ontdekkingsreizigers in spe
Staan ‘overleven op een onbewoond eiland’, ‘het doorkruisen van een jungle’, ‘de Nijl afvaren’, … bovenaan
jouw checklist? Wel, jonge avonturier, dan bereid je je
hier best zo goed als mogelijk op voor! Want wat als
je verdwaalt, als je honger hebt of koud, een rivier of
rots je pad afsnijdt, …? Kom dus maar snel leren hoe
je omgaat met onvoorziene situaties. Laat je door ons
op sleeptouw nemen naar uitdagende outdooractiviteiten. Weer of geen
weer, deze Xpertweek gaan we niets
uit de weg.
In samenwerking met The Outsider Aalst
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Pasen
08/04-12/04/19

Brugge

15/04-19/04/19

Mechelen
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5

8-12 jaar

€ 150

Pasen
15/04-19/04/19

Aalst

5

10-14 jaar

€ 200

XPERTWEKEN

TechnoTonic
In samenwerking met de Techniek- & Wetenschapsacademie UCLL

Gamedesign Junior

Techniekverslaafd?!
Wil jij steeds weten hoe alles werkt? Ga dan mee
op deze doe-het-zelf-Xpertweek waarin we de werking
van windenergie en elektriciteit onder de loep nemen.
We bouwen ook ons eigen windmolentje, een elektrisch
voertuig en nog veel meer! Milieuvriendelijke toepassingen staan deze week centraal!
Pasen
08/04-12/04/19

Leuven

15/04-19/04/19

Hasselt

5

8-14 jaar

Ontwerp jouw eigen computerspel!
Je speelt al een hele tijd spelletjes op de
computer, maar je wil ook zelf eens aan de slag?
Dan is Gamedesign Junior zeker iets voor jou!
Op een speelse manier zet je je eerste stapjes
in de programmatie van een eigen spel, maak
je computeranimaties en ga je eens kijken hoe je
bestaande games uit kan breiden.

€ 250
Pasen
08/04-12/04/19

Koksijde

15/04-19/04/19

Gent

5

8-14 jaar

€ 175

Professor Bolleboos

Drones

Voor ingenieurs in spe!

Zoef!
Tijdens deze Xpertweek laten we je
experimenteren met drones! Onder
begeleiding leer je hoe je een drone in elkaar steekt. We tonen
je ook hoe je ze bestuurt en laten je oefenen zoveel je maar wilt!
We maken het graag zelfs moeilijker aan de hand van verschillende behendigheidsoefeningen en hindernissenparcours.

Pasen
08/04-12/04/19

Aalst

15/04-19/04/19

Gent

5

10-14 jaar

€ 175

Tijdens dit verblijf maak je op een ludieke manier kennis met de
wondere wereld van techniek en wetenschap. Je gaat zelf aan de slag
en ontdekt zo hoe allerlei technische zaken werken. We ontwerpen
ook een eigen logo voor een T-shirt, leren zelf sfeerlichtjes maken en
bakken broodjes in ware fabrieksstijl. We bouwen ook een kamphuis: we
ontwerpen de plannen, helpen aan de constructie en testen de stabiliteit
uit in alle weersomstandigheden! Via allerlei te gekke proefjes leer je nog meer bij. Dat
techniek en wetenschap tof én leerrijk zijn wordt deze vakantie bewezen!

Pasen
08/04-12/04/19

Koksijde

5

10-14 jaar

€ 175
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XPERTWEKEN

ontdek ook De volgende xpertweken
op www.topvakantie.be:
Zwemkadee – Zwemkampioen

ModeMakers

Word een echte waterrat met Top Vakantie! Start bij de basis
of kom je zwemtechniek verbeteren.

Met naald en draad creëren we de nieuwste modetrends!
Volg je de laatste modetrends op de voet? Wil je graag zelf je kledij
en leukste modeaccessoires maken? Je leert op deze Xpertweek
verschillende manieren om je oude outfits een nieuwe look te geven.
Naaien, haken, breien, stikken, borduren, verven, drukken ... een
ervaren instructeur toont je hoe het moet en helpt je bij het uitwerken
van je eigen ontwerpen. Elke dag keer je stijlvol terug naar huis!

Antwerpen
Brugge

Aalst
Mechelen

08/04-12/04/19

15/04-19/04/19

6-14 jaar

6-14 jaar

€ 150

€ 150

Rope Skipping
We doen meer dan gewoon touwtje springen. Op het ritme
van de muziek spring je en leer je de coolste moves.

Pasen
08/04-12/04/19

Mechelen

15/04-19/04/19

Hasselt

5

8-14 jaar

Sketch Art

€ 175

Tijdens deze Xpertweek helpen we je mee je ideeën
op papier te zetten. Je krijgt les in schetsen en tekenen.
Leuven
Brugge

LegoMania

Leuven

Koksijde

08/04-12/04/19

15/04-19/04/19

8-14 jaar

8-14 jaar

€ 175

€ 175

15/04-19/04/19

Vele uren bouwpret!

8-14 jaar

Wat zou er gebeuren als we enkele ijverige
bouwers duizenden Legoblokjes ter beschikking stellen? Je ontdekt het tijdens
deze Xpertweek. We zorgen voor begeleiders
die met groot plezier de gekste bouwprojecten
voor jullie bedenken. Samen met de andere
deelnemers probeer je alle opdrachten tot een
goed einde te brengen. Met LEGO spelen was nog
nooit zo leuk!

€ 150

Tennis
Game, set, match! Voor wie houdt van
actieve, snelle en krachtige sporten!
Gent

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

08/04-12/04/19
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6-14 jaar

Pasen
08/04-12/04/19

Antwerpen & Mechelen

15/04-19/04/19

Brugge & Koksijde & Leuven
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5

6-14 jaar

€ 150

€ 175

Nederlands voor anderstaligen
Blijf ook tijdens de vakantie je Nederlands
oefenen met Top Vakantie!
Alle locaties
15/04-19/04/19
6-14 jaar
€ 75

VORMING IN HET JEUGDWERK

Hoofdanimator
in het Jeugdwerk
Heb je reeds je attest Animator
in het Jeugdwerk? Ben je minstens
16 jaar en wil je jouw leidinggevende
skills graag uitdiepen? Schrijf je dan
snel in voor de cursus van het traject
Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

Zelf vrijwilliger worden bij Top Vakantie vzw?
Dat kan!
Bezit je al een jeugdwerkattest of pedagogisch diploma?
Contacteer ons dan via topvakantiedienst@topvakantie.be.
Volgde je nooit eerder een opleiding in het Jeugdwerk? Kies
dan het opleidingstraject dat het beste bij jou past. Na een
geslaagde cursus, stage en het meemaken van een evaluatie
moment, kan je met jouw attest meteen aan de slag.

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.
Herfstcursus:		
Kerstcursus:		
Krokuscursus:		
Paascursus:		
Zomercursus:		

27/10/18 - 01/11/18
26/12/18 - 31/12/18
02/03/19 - 07/03/19
06/04/19 - 11/04/19
29/06/19 - 04/07/19

Sint-Idesbald –
 Excelsior & Excalibur
€ 189

Herfstcursus:		
Weekendcursus:
weekend 1:		
weekend 2:		
weekend 3:		
Paascursus:		
Zomercursus:		

27/10/18 - 01/11/18
16/11/18 - 18/11/18
30/11/18 - 02/12/18
15/02/19 - 17/02/19
06/04/19 - 11/04/19
29/06/19 - 04/07/19

Sint-Idesbald – Excelsior & Excalibur
€ 189

Instructeur
in het Jeugdwerk
Bezit je het attest (Hoofd-)
Animator en beschik je over
voldoende ervaring op animatief vlak in
het Jeugdwerk? Ben je minstens 17 jaar?
Zin om nieuwe animators op te leiden?
Dan is het traject Instructeur in het
Jeugdwerk iets voor jou!
Weekendcursus:		
weekend 1:		
12/10/18 - 14/10/18
weekend 2:		
30/11/18 - 02/12/18
weekend 3:		
15/02/19 - 17/02/19
Sint-Idesbald – Excelsior & Excalibur

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 skiër of
snowboarder? Check dan snel
www.topvorm.net voor meer
informatie over deze cursussen.

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

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.

€ 189
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RESERVERINGSFORMULIER
VAKANTIES MET OVERNACHTING

Je kan je ook
inschrijven via
www.topvakantie.be

TOP VAKANTIE

Stamnr. van het ziekenfonds van
de deelnemer / deelneemster
KLEEFVIGNET VERPLICHT

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

DEELNEMER / DEELNEEMSTER

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.

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:_________________
_____________________________________________________
Lijdt hij/zij aan:
ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen

GEWENST VERBLIJF (raadpleeg de vakantiebrochure)
Verblijf: ___________________________________________

- hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen.
Andere kwalen?

_________________________________

_____________________________________________________

Naam (in drukletters):

Activiteit of thema:____________________________________

___________________________________________________

Zijn er geneesmiddelen / voedingswaren die de deelnemer niet

Opmerkingen:________________________________________

verdraagt?

Data: van_________________tot________________________

Zo ja, welke?

Voornaam (in drukletters):


Geboortedatum: ____________________________________


Jongen 

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)
Top Vakantie winter 2018-2019

ja 

neen

_________________________________

ACTIE MGM (zie p. 3)

Naam vriend(in): ____________________________________

Meisje

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart:
___________________________________________________



Vegetarisch menu kan niet gegarandeerd worden in het buitenland.

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

Moet de deelnemer tijdens het verblijf geneesmiddelen
innemen en hoeveel?  ja  neen

IN TE VULLEN ENKEL VOOR DE

Zo ja, welke?___________________________________________

SKI- OF SNOWBOARDVERBLIJVEN

Is de deelnemer allergisch voor bepaalde stoffen?  ja  neen

Optie:

Zo ja, welke?

__________________________________

Materiaal:  Ja, ik heb materiaal nodig

Bloedgroep:

__________________________________

				 Mijn werkelijke lengte: ______cm

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus?  ja  neen

				 Mijn werkelijke schoenmaat: ______

Datum:

				
 linksvoetig  rechtsvoetig

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

Niveau:

 Ski of  Snowboard

__________________________________

 Nee, ik heb niets nodig

Andere nuttige inlichtingen: _____________________________

 Beginner  Gemiddeld  Gevorderd

_____________________________________________________

Aantal weken ervaring, ski of snowboard: _____
Op- en afstapplaats:  Brussel-Zuid  Gent

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige
tussenkomst dringend geacht door de geneesheer.
Gedaan in—

__________________________________________

op

__________________________________________

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van het gezinshoofd

RESERVERINGSFORMULIER
VAKANTIES ZONDER OVERNACHTING

Je kan je ook
inschrijven via
www.topvakantie.be

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

INLICHTINGEN I.V.M. DE GEZONDHEID

Stamnr. van het ziekenfonds van
de deelnemer / deelneemster
KLEEFVIGNET VERPLICHT

In te vullen door de ouders (vertrouwelijke informatie)

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:_________________

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.

_____________________________________________________
Lijdt hij/zij aan:
ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen
- hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen.

DEELNEMER / DEELNEEMSTER

___________________________________________________
Voornaam (in drukletters):
___________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________
Jongen 

Meisje

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart:
___________________________________________________

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

29/10

30/10

31/10

01/11

02/11

03/11

04/11

Locatie: ___________________________________________
Thema / Ministage:__________________________________

______________________________

Voornaam (in drukletters): ______________________________
Straat & nummer:

______________________________

Postnummer:

______________________________

Gemeente:

______________________________

Tel. privé:

______________________________

Tel. bureau:

______________________________

_________________________________

_____________________________________________________
Zijn er geneesmiddelen / voedingswaren die de deelnemer niet
verdraagt?



ja 

neen

Zo ja, welke? _________________________________________

 Kids’ Days kerstvakantie: (kruis de gewenste opvangdagen aan)
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

31/12

01/01

02/01

03/01

04/01

05/01

06/01

Locatie: ___________________________________________
Thema / Ministage:__________________________________
 Kids’ Days krokusvakantie: (kruis de gewenste opvangdagen aan)

VERANTWOORDELIJKE
Naam (in drukletters):

Andere kwalen?

(raadpleeg de vakantiebrochure of kijk op www.topvakantie.be)

 Kids’ Days herfstvakantie: (kruis de gewenste opvangdagen aan)

Naam (in drukletters):



GEWENST VERBLIJF

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

04/03

05/03

06/03

07/03

08/03

09/03

10/03

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:

__________________________________

Locatie: ___________________________________________
Thema / Ministage:__________________________________

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus?  ja  neen

 Kids’ Days paasvakantie: (kruis de gewenste opvangdagen aan)

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

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

08/04

09/04

10/04

11/04

12/04

13/04

14/04

15/04

16/04

17/04

18/04

19/04

20/04

21/04

Datum:

__________________________________

Andere nuttige inlichtingen: _____________________________
_____________________________________________________

Tel. familie, buur:

______________________________

Gsm (1):

______________________________

Locatie: ___________________________________________
Thema / Ministage:__________________________________

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige

 Xpertweken

tussenkomst dringend geacht door de geneesheer.

Locatie: ___________________________________________

Gedaan in—

__________________________________________

Activiteit: __________________________________________

op

__________________________________________

Opmerkingen: ______________________________________

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van het gezinshoofd

Gsm (2):

______________________________

E-mail:

______________________________

Werkgever:

______________________________

Personeelsnummer:

______________________________

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

Data: van ________________ tot_________________ 20_____
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47

ALGEMENE VOORWAARDEN
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 met overnachting in België en Europa (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 dan 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 met overnachting in Europa (vervoer per vliegtuig) en verblijven in Groot-Brittannië
• 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, …).
Verblijven met overnachting buiten Europa
• Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling
gevorderd van 50% van totale reissom.
• 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 annulerings
vergoeding 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 dot gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoeding
beperkt tot €30,00 voor administratiekosten.
Verblijven zonder overnachting: Kids’ Days
• Tot de uiterste inschrijvingsdatum kan men kosteloos annuleren of wijzigingenaanbrengen.
De uiterste inschrijvingsdatum valt twee weken voor de herfst-, kerst-,krokus- en
paasvakantie. Tijdens de zomer dient er uiterlijk voor 10 juni ingeschreven worden voor
Kids’ Days in juli, en 10 juli voor augustus.
• Na het verstrijken van de inschrijvingsperiode bedragen de annuleringskosten 100%.
Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en op voorwaarde dat dit gestaafd
wordt door een medisch attest, zijn er geen annuleringskosten.
Verblijven zonder overnachting: Xpertweken
• Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling
van € 30,00 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 schadeloosstellinggevorderd
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, …).
Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annulerings
vergoeding 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 € 15,00 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 Vakantiegroepsverantwoordelijke 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 ziekenfondsen 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.

