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Beste ouder
Beste deelnemer

 
Voor jou ligt de nieuwe winterbrochure van Top Vakantie vzw met daarin onze vakanties  

met overnachting voor de komende herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
Het zal je niet verbazen dat heel wat van onze vakanties zich afspelen in de bergen.  

De kerst-, krokus- en paasvakantie zijn dan ook de ski- en snowboardtijden bij 
uitstek! We behouden Oostenrijk als hoofduitvalsbasis voor al deze winterpret, maar 

voegen wel opnieuw enkele nieuwe sneeuwbestemmingen aan ons aanbod toe.  
Zo trekken we erop uit naar Sestola in Italië en verkennen we het skigebied  

Kransjka Gora in Slovenië. Comfortabel logement, piekfijn ski- en 
snowboardmateriaal, topanimatie, … wat wil je nog meer?

Natuurlijk vallen er ook heel wat nieuwigheden te beleven naast het ski- en 
snowboardplezier. Zo gaan we Harry Potter achterna tot in Londen, genieten we 
van de zon in Mallorca of trekken we erop uit naar New York City!  

Maar ook in onze vakantiecentra in België wordt het grote fun!  
Zo kan je kennismaken met een aantal pretparken tijdens onze PretparkSpecials, 

beleef je heel wat plezier tijdens de Jommeke’s Funweek, bouw je jouw eigen 
boomhut tijdens de vakantie Boomhutbouwers of leer je heel wat bij op onze 

Academie-verblijven of STEM-vakanties!
Zoals steeds worden onze vakanties begeleid en geanimeerd door teams gemotiveerde 

begeleiders die we zelf opleiden en de knepen van het vak bijbrengen.
Meer informatie over Top Vakantie en al onze vakanties vind je trouwens terug op onze website 

www.topvakantie.be!
 

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

WIE ZIJN WIJ?

Iedereen verdient vakantie! 

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

Deze brochure werd gedrukt op papier van verantwoorde herkomst.

Top Vakantie vzw wordt door de 
Vlaamse overheid als Jeugddienst erkend. 

Licentie AEP A 1802

Lid van ISTO

Top Vakantie vzw, Vacances Vivantes asbl, 
Diensten- en Coördinatiecentrum AEP vzw 
en de Stichting AEP vormen samen de Groep AEP. AEP Group
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KORTINGEN EN SOCIAAL FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLUSPAS
MEER VOOR MINDER

…
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HET ABC VAN TOP VAKANTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vakanties met overnachting | Themavakanties

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

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

3 tot 6 jaar
Troetelvakantie! 

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

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

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

16+ jaar
Young adults! 

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

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

10 tot 12 jaar
Let’s be friends! 

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

Een spannende Halloweenvakantie aan zee
Laat je deze week meenemen op knotsgekke 
Halloween avonturen door de spookjes en 
griezelmonsters aan zee! Spannende verhalen, 
verkleed partijen en oneindig veel toffe 
spelletjes wisselen elkaar deze 
week af. Om het plaatje compleet 
te maken, stappen we ook mee in 
onze eigen Halloween stoet! En zo 
gauw de zon door de grijze wolken 
komt piepen, zijn strand en zee nooit 
ver weg!

Herfst
01-05/11/16

Sint-Idesbald
Emmaüs

5 3-6 jaar € 250

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn

Spookjes & Griezelmonsters 

Griezel er op los!
Hotel Emmaüs is deze week het decor voor de 
akeligste avonturen! Maak je klaar voor heel wat 
vreemde verrassingen, griezelige spelen en spannende 
activiteiten. Samen verjagen we heksen, vangen we 
spoken en doen we boze geesten verdwijnen! Zijn jullie 
dapper genoeg?

Wanneer het gevaar eindelijk 
geweken is, trekken we onze 
griezeligste pakken aan en 
verjagen we al het kwaad uit de 
straten in onze eigen te 
gekke Halloweenstoet!

Herfst
01-05/11/16

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 250

Hotel Halloween LegoFun

Bouw met ons mee!
Deze vakantie krijg je de kans om jouw droomwereld 
te bouwen met de wereldberoemde blokjes. Vijf 
dagen 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 de Halloweenstoet zorgt voor de 
kers op de taart! Een droomvakantie voor Legofans!

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

Herfst
01-05/11/16

Sint-Idesbald
Emmaüs 5

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

€ 260
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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. Reis met ons mee op 
een dol avontuur waar plezier en genieten centraal 
staan. Onze animators staan paraat met te gekke 
activiteiten en leuke animatie. Elke dag staat er jou 
een nieuwe belevenis te wachten. Geniet van de leuke 
spelletjes, de fijne vriendschappen en het strand 
vlakbij onder de deskundige begeleiding van onze 
Top Vakantie-animators en een verpleegkundige. Dit 
wordt een onvergetelijke vakantie!

Herfst
03-05/11/16

Sint-Idesbald
Excelsior

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

Voor meer 
info over de 
prijs en hoe 
inschrijven, 

neem contact 
met ons op.

Herfst
01-05/11/16

Sint-Idesbald
Emmaüs

5
12-14 jaar
14-16 jaar
16-18 jaar

De Hartereizigers

Nie
uw

!
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Herfst
01-05/11/16

Sint-Idesbald
Emmaüs 5 6-8 jaar

8-10 jaar € 310

PretparkSpecial Junior

De coolste herfstvakantie!
Een vakantie vol fun en avontuur in drie superleuke 
pretparken, dat staat grote en minder grote 
waaghalzen te wachten tijdens deze special.  
Ontmoet al jouw televisiehelden in Plopsaland, beleef 
een dolfijne dag in Boudewijn Seapark en plons het 
water in tijdens een halve dag waterpret in Plopsaqua. 
Al deze parken staan trouwens in het teken van 
Halloween, maak je dus maar klaar voor een griezelig 
leuke week!

Met een vakantiecentrum zo dicht bij het strand 
kan ravotten in de duinen en het zand absoluut niet 
ontbreken. Onze animators zorgen voor een leuk en 
afwisselend activiteitenprogramma, waaronder een te 
gekke Halloweenstoet! 

Halloween op een achtbaan?
Beleef een onvergetelijke Halloween-
vakantie tijdens deze pretparkspecial! 
Deze vakantie bezoek je maar liefst drie 
geweldige pretparken: beleef dolle pret in 
Bobbejaanland, waag je op de coolste glijbanen van 
het waterpretpark Aqualibi en test de spannendste 
achtbanen uit in Walibi. Al deze parken staan in het 
teken van Halloween, dus dat wordt ongetwijfeld een 
fantastische vijfdaagse! 

Daarnaast staan onze begeleiders klaar met de 
leukste activiteiten op en rond het domein.

Herfst
01-05/11/16

Leignon
Manege 5

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

€ 310

PretparkSpecial

In samenwerking met hartekinderen vzw
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Sprookjesachtige Kerst!
De koude is in het land, de Efteling verandert in 
een sprookjesachtige winterwereld vol twinkelende 
lichtjes, ijspret en warme vreugdevuren. Laat je deze 
vakantie betoveren door de gezellige sfeer en de 
vele leuke attracties tijdens een tweedaagse in dit 
prachtige pretpark. Onze animators leiden je langs 
alle attracties voor groot en klein, voor durvers en 
minder grote waaghalzen. Ook in het kasteel, ons 
gezellig vakantiecentrum deze week, beleven we een 
sprookjesachtige week met heel wat leuke animaties 
en activiteiten. Dit wordt een fonkelende kerstperiode!

Kerst
26-31/12/16

Filot-Hamoir 
Château 

d’Insegotte
6

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

€ 370

Efteling!

Met tweedaagse naar de efteling !
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VAKANTIES MET OVERNACHTING KERST

Een tocht door magische verhalen
Laat je meenemen op een fabelachtige tocht door 
het sprookjesbos en ontmoet al jouw grootste 
sprookjeshelden. Smul van een peperkoeken huisje 
met Hans & Grietje, beleef gekke tochten en avonturen 
met Klein Duimpje en verstop je voor de wolf samen 
met de zeven geitjes. Onze animators bedenken de 
leukste, gekste en meest sprookjesachtige spelletjes 
voor een magische kerstvakantie. We genieten ook 
van een tweedaagse uitstap naar de Efteling waar we 
in het échte sprookjesbos kennis maken met heel wat 
bekende figuren. Jij komt toch ook mee?

Kerst
26-31/12/16

Filot-Hamoir 
Château 

d’Insegotte
6 3-6 jaar € 370

Met tweedaagse naar de efteling !

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn

Roer mee in de heksenketel!
In het prachtige kasteel waar we logeren, duiken we 
in de keuken en gaan we helemaal kopje onder in 
de sprookjessfeer. Deze vakantie zijn we allemaal 
dwergen, prinsessen, tovenaars, … en maken we 
samen de heerlijkste magische hapjes! Elke dag 
staan we achter het fornuis van onze didactische 
kinderkeuken, onder begeleiding van onze ervaren 
kookinstructeurs. Krijg je al zin in heksensoep? Of lust 
je liever spinnenpootjes of een peperkoeken huisje? 
Hongerige magen krijgen deze vakantie geen kans!

Om de magie compleet te maken, trekken we er twee 
dagen op uit naar de Efteling, waar je kan genieten van 
de leukste attracties in een gezellig, winters jasje!

Kerst
26-31/12/16

Filot-Hamoir 
Château 

d’Insegotte
6

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 370

SprookjesKoken

Met tweedaagse naar de efteling !

kerstmagie in de efteling Én een mondje frans SPREKen ?    kijk snel op pagina 23 !

SprookjesBos

Nie
uw

!
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THEMAVAKANTIESKERST

Kerst
02-07/01/17

Sint-Idesbald
Emmaüs 6 10-12 jaar

12-14 jaar € 300

CreaKriebels

9Top Vakantie winter 2016-2017

Koning Winter heet je welkom!
Tijdens deze supergezellige vakantie opent Koning 
Winter de deuren van zijn IJspaleis. Samen genieten we 
van een op-en-top winterse week. We beleven dolle pret 
op de schaatsbaan, spelen een heleboel leuke spelletjes, 
leven ons uit tijdens creatieve ateliers en maken lekkere 
winterse hapjes. Aan het einde van de week toveren we 
het IJspaleis om tot de mooiste feestzaal en geven we 
een spetterend party om het nieuwe jaar nog eens goed 
in te zetten. Als kers op de taart trekken we er ook een 
dagje op uit naar Plopsaland! Een kerstvakantie die je 
niet gauw zal vergeten!

Kerst
02-07/01/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

6
3-6 jaar
6-8 jaar

€ 275

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn

Het IJspaleis 

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 dampende 
chocolademelk. Om het knusse gevoel helemaal op te 
roepen, snuiven we de wintersfeer op tijdens een dagje 
Plopsaland!   

Kerst
02-07/01/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

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

€ 275

WinterWonderLand

De coolste creavakantie!
Ervaren instructeurs tonen je tijdens dit 
verblijf tal van manieren om je creativiteit 
te uiten. Hou je van tekenen, schilderen of 
werk je liever met spuitbussen, klei 
of textiel? Allerlei knutseltechnieken 
komen tijdens dit verblijf aan bod. Via 
een experimenteel beeldend proces 
ontwikkel je de nodige vaardigheden 
om zelf aan de slag te gaan. Verken je mogelijkheden 
en ontdek je talenten tijdens dit kunstzinnig verblijf!

kerstmagie in de efteling Én een mondje frans SPREKen ?    kijk snel op pagina 23 !

Met uitstap naar plopsaland ! Met uitstap naar plopsaland ! Met uitstap naar plopsaland !



Clown City

Een carnavalsfeest met clownstreken!
Deze vakantie is het absoluut toegestaan om de clown 
uit te hangen! Samen met al jouw vrienden halen we 
heel wat clownstreken uit. We nemen kamergenootjes 
beet, foppen de animators en zelfs de buren en 
strandbezoekers moeten eraan geloven! Maar clown 
zijn, is niet alleen grappen en grollen. We leren ook 
onze eigen circusact in elkaar steken. Daarop mogen 
ballonplooien, acrobatie en grime niet ontbreken. Onze 
professionele clown leert je de kneepjes van het vak! 
De feestweek wordt helemaal te gek wanneer deze 
bende clowns de straat optrekt voor de carnavalsstoet. 
Sint-Idesbald, hou je klaar!

Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

7
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 320

Met 
workshops 

ballonplooien en 
circustechnieken!
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VAKANTIES MET OVERNACHTING KROKUS

Loop mee in de gekke parade!
Het is zover. Snel! Zoek een plek. Vite, vite! Ga zitten, 
het gaat beginnen! Maak je op voor een optocht vol 
doldwaze, wonderlijke, stapelgekke dieren. We duiken 
elke dag in een nieuw avontuur. De ene keer nemen 
de kakelkippen het over, de andere dag zetten de 
kangoeroes het kot op stelten of brengen de zotte 
vogeltjes iedereen het hoofd op hol. Eén ding is 
zeker, de rare beesten hebben het voor het zeggen! 
Tijdens expressieve en muzikale ateliers maken 
we kennis met de prachtige verhalen uit het boek 
‘Rarebeestencarnaval’, een mooi luisterboek met 
prachtige muziek. Na afloop van de vakantie krijg jij 
een eigen exemplaar met luister-CD mee naar huis, 
om nog lang na te genieten van deze vakantie!

Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

7 6-8 jaar
8-10 jaar € 315

Het RareBeestenCarnaval

Dansen, zingen, springen!
Dit wordt een carnavalsweek vol verrassingen en 
muziek! Samen bouwen we ons vakantiecentrum 
om tot een heus feestpaleis. Slingers, confetti, 
toeters en bellen, alles erop en eraan. We knutselen 
leuke instrumentjes, dansen op het ritme van 
opzwepende carnavalsmuziek en laten onze heupen 
draaien! Heerlijke feesthapjes om van te smullen, 
knotsgekke verkleedpartijen, … alle ingrediënten 
voor een waar festijn zijn aanwezig! Tijdens de grote 
carnavalsoptocht in het dorp staan we natuurlijk ook 
paraat. We gaan tot het uiterste en trekken de leukste 
carnavalskleren aan! Tussendoor maken we tijd voor 
leuke spelletjes, gezellig samenzijn en plezier op 
het strand. Klaar voor een fantastische feestweek? 
Vergeet je feestneus niet!

Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

7 3-6 jaar € 305

Carnevale Musicale 

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn
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Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

7
8-10 jaar

10-12 jaar
€ 320

Maffe Meidenkamp

11Top Vakantie winter 2016-2017

De ster van de dansvloer!
Trek je spetterende dansoutfit aan, blink je 
dansschoenen op en maak je spieren warm, want 
deze week gaan we disco dansen! Onder begeleiding 
van ervaren instructeurs en animators swingen we 
erop los en maken we kennis met funky 
dansmoves. Na deze vakantie ben jij 
overal de ster van de dansvloer! 

Op de slotshow toon jij jouw nieuw 
aangeleerde moves aan alle 
kampgenootjes. Begin al maar te 
oefenen! Natuurlijk wisselen we de 
workouts af met voldoende tijd om te 
ravotten op het strand, te knutselen en nog meer van al 
dat leuks!

Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

7
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 320

Disco Dansen

Bouw met ons mee!
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 Legomateriaal. 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 de carnavalsstoet zorgt voor de kers op de taart! 
Een droomvakantie voor Legofans!

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

Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

7
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 320

LegoFun

Een op-en-top meisjesvakantie!
Meisjes aan de macht tijdens deze leuke 
meidenvakantie! Deze week hebben jullie het 
voor het zeggen! We genieten van uren knutselen 
en creatief zijn, we maken mooie juweeltjes en 
genieten van beauty-verwennerij. Of wat dacht je 
van een pyjamaparty en een gezellige filmavond? 
Onze animators staan voor jou klaar met een leuk 
programma.

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



VAKANTIES MET OVERNACHTING PASEN

Een vakantie vol zwemplezier
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. 

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.

Pasen
01-08/04/17

Koksijde
De 

Zevensprong
8

3-6 jaar
6-8 jaar

€ 415

Als een vis in het water

Zet je gekke hoed op!
Even neuzen in de verkleedkoffer, gekke outfits aan 
en bam, we staan in een andere wereld! Een gekke 
hoed hier, een cool attribuut daar, nog een streepje 
verf en we zijn klaar! Elke dag halen we de leukste 
verkleedkleren boven en beleven we knotsgekke 
avonturen en wilde verhalen. Met de juiste kleren 
kunnen we alles aan. Het kasteel waar we logeren 
belooft alvast het decor te worden van een spetterende 
verkleedvakantie!

Wanneer de gekke kledij weer veilig opgeborgen zit, 
beleven we dolle pret in het bos en rond het kasteel 
met vele leuke activiteiten.

Pasen
01-08/04/17

Filot-Hamoir
Château 

d’Insegotte
8 3-6 jaar € 380

De Verkleedkoffer Mini Disco

Wiegen met die heupen!
Deze vakantie word jij de ster van de dansvloer! Schud 
je spieren los en warm die beentjes op, want er wordt 
heel wat afgedanst! Onder begeleiding van onze 
dansinstructeur leer je de leukste pasjes aan, helemaal 
op kindermaat. Geen ingewikkelde choreografieën 
maar plezier en beweging komen 
op de eerste plaats. Elke dag 
swingen we er een tweetal 
uurtjes lustig op los, daarnaast 
maken we tijd voor andere 
creatieve en sportieve activiteiten 
en ravotten op het strand. Kies alvast jouw favoriete 
dansmuziek uit, dit wordt een fijne muzikale vakantie!

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 3-6 jaar € 380
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Met DAGUITSTAP NAAR PLOPSALAND

Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn Minstens 3 jaar bij vertrek en zindelijk zijn

carnavalspret en een initiatie frans? kijk snel op pagina 23 !
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Dolle Disney Dagen

(Leren) Lezen  
was nog nooit zo leuk!
Vos en Haas zijn de sterren van deze 
vakantie. Elke dag nemen 
ze jou mee op een vrolijk 
avontuur. Hun leuke 
verhalen zijn de rode draad 
doorheen de vele spelletjes 
en activiteiten. Maak je op voor 
een hele week sport, spel en creativiteit in 
hun fijne gezelschap. 

In de gezellige leeshoek vind je alle avonturen van 
Vos en Haas terug en kan je de hele vakantie 

lang terecht om te lezen en te genieten van 
de leuke verhalen. 

Gaat het lezen nog wat moeilijk? Dan 
staan onze begeleiders paraat om jou 
een handje te helpen! 

Vos en Haas en hun vrienden 
nemen je daarnaast maar al te 
graag mee in het bos en op 
het kasteeldomein voor uren 
speelplezier!

Vos & Haas

Op stap met Donald Duck en Mickey Mouse
Je hele verblijf staat in het teken van Disney. Al jouw favoriete 

figuren duiken deze week op in het vakantiecentrum. We beleven 
dolle dagen aan de kust, met heel wat spelletjes, toffe activiteiten en 

pret op het strand. Jouw Disneyvrienden zorgen gegarandeerd voor heel wat amusement! 
Om het verblijf compleet te maken, trekken we ook twee dagen naar Disneyland Parijs. 

Samen met de animators ontdek je het hele park en alle attracties. De autocar brengt ons aan 
het einde van de dag naar een dichtbij gelegen hotel waar we ’s avonds 

allemaal samen in een heerlijk restaurant eten. De volgende dag 
rijden we in alle vroegte opnieuw naar het park voor een dag vol 

fun! Dit wordt een week om nooit meer te vergeten.

Pasen
01-08/04/17

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

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

€ 425

Met tweedaagse naar disneyland parijs
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Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8

5-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar

€ 430
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Een hele week ravotten!
Deze vakantie staat garant voor heel wat te gekke 
activiteiten in de heerlijke buitenlucht. Het grote 
domein van ons vakantieverblijf leent zich uitstekend 
tot uren buiten spelen en genieten van het groen. Er 
staan heel wat sportieve en avontuurlijke activiteiten 
op het programma! Een uitstap naar het leuke park 
van Palogne voor een schattenjacht en minigolf 
maken de week compleet. 

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

Pasen
01-08/04/17

Filot-Hamoir
Château 

d’Insegotte
8

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

€ 420

Ravot-je-rot

Pasen
01-08/04/17

Koksijde
De 

Zevensprong
8

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

€ 425

WaterHelden 

Timmer je mee?
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 nog eens 
naar beneden te komen!

Pasen
01-08/04/17
08-15/04/17

Leignon
Manege

8 8-10 jaar
10-12 jaar € 420
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BoomhutBouwers

Met UITSTAP NAAR PLOPSALAND & plopsaqua

Pret in ’t water!
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!

Met UITSTAP NAAR het park van palogne



Pasen
01-08/04/17

Filot-Hamoir
Château 

d’Insegotte
8

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

€ 425

KunstFabriek

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

THEMAVAKANTIESPASEN
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Creatief aan zee
Vrolijke ververs worden een beetje kunstenaars in 
spe tijdens dit creatieve verblijf vol verfklodders, 
potloodslijpsels en knutselideeën. Elke ochtend 
zijn er leuke knutselateliers in 
het teken van de zee. Tijdens 
de creatieve workshops 
zal je tekenen, schilderen, 
knutselen en boetseren. We 
proberen volop je creativiteit 
te stimuleren en te ontwikkelen. 
Natuurlijk zijn er ook sportieve en 
leuke activiteiten en animatie op het 
domein en het strand. Alle ingrediënten voor een fijne 
vakantie zijn aanwezig!

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8
6-8 jaar
8-10 jaar

€ 425

ZeeAtelier

Pasen
01-08/04/17

Koksijde
De 

Zevensprong
8 8-10 jaar

10-12 jaar € 430

Van naald tot draad

Maak je eigen hippe kledij!
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. 

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! 

Ontspannen doen we aan het strand en tijdens een 
dagje Plopsaland. Pret gegarandeerd!

 
Met daguitstap naar plopsaland !
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Pasen
01-08/04/17

Koksijde
De 

Zevensprong
8 10-12 jaar € 430

Wat je zelf doet, doe je beter?!
Deze vakantie is het allemaal aan jou! Altijd al 
gedroomd om een hele week te kunnen doen waar je 
zin in hebt? Dit is je kans. Samen met onze begeleiders 
en de andere kampgenootjes houden we de eerste 
avond een uitgebreide brainstorm. We bedenken 
allerlei leuke activiteiten en uitstapjes. Van knotsgekke 
creatieve ateliers, ravotten of superleuke grote spelen 
tot bowling, een avondje cinema of een namiddag naar 
een subtropisch zwembad, … aan jou de keuze! In en 
rond het vakantiedomein valt er trouwens ook heel wat 
te beleven, jullie beslissen samen waar we voor kiezen 
en onze animators doen de rest.

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 10-12 jaar
12-14 jaar € 420

De Filmstudio

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

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

€ 425
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in samenwerking 
met Jekino vzw

Stilte op de set en ACTIE!
Maak deel uit van een echte filmcrew en creëer je eigen 
film! Iedereen krijgt zijn rol in het filmproductieproces: 
cameraman, regisseur, acteur, … De verschillende 
fases en functies bij het maken van een film komen 
eveneens aan bod. Je leert actief omgaan met het 
technisch materiaal en een eigen verhaal vertellen.  
We proberen verschillende stijlen uit en leren ook 
enkele speciale effecten (stop motion, green key, …).  
Je leert acteren, regisseren en helpt zelfs een handje 
bij de montage. Als kers op de taart zorgen we voor een 
blitse trailer! Na afloop van het verblijf krijg je jouw film 
mee op DVD. Zet thuis alvast de popcorn klaar, want 
jij wordt de ster van het grote scherm! Tussendoor 
zorgen onze Top Vakantie-animators voor leuke en 
ontspannende activiteiten en genieten we volop van het 
strand. 

Een speelse kijk op onze geschiedenis
Dat geschiedenis niet stoffig en saai is, zullen onze 
animators je deze vakantie ongetwijfeld bewijzen. 
Het prachtige leerrijke boek ‘Wat waar wanneer in 
de wereld’ brengt ons langs heel wat tijdperken en 
gebeurtenissen die de rode draad vormen tijdens 
de activiteiten. Themaspelen, creatieve activiteiten 
maar ook leerrijke bezoeken of filmavonden, het 
kan allemaal! Dit is niet alleen een vakantie voor 
boekverslinders of bollebozen maar voor iedereen 
die graag terug duikt in ons verleden en de daarbij 
horende fascinerende verhalen. Een onvergetelijke 
vakantie!

Met DAGUITSTAP NAAR PLOPSALAND

Kinderen baas! 

Nie
uw

!

Onder de loep
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Dolle pret  
in Zonnedorp!

Jommeke, Filiberke, Flip 
en alle andere vrienden uit 

Zonnedorp beleven de dolste avonturen. 
En deze week maak jij daar deel van uit! Elke dag 

duiken we in een nieuw stripverhaal. Brengt een gekke 
uitvinding van Gobelijn ons in nesten of ligt Anatool weer 
op de loer? Staat het dorp op stelten of hebben Kwak en 
Boemel weer voor problemen gezorgd? Het Wilde Westen, 

het verre Afrika of de bodem van de oceaan …  
wie weet waar we allemaal belanden? Onze 
animators staan paraat met heel wat leuke 
animatie en te gekke spelletjes voor een 
vakantie vol onvervalste Jommeke-fun!

Als kers op de taart kom je oog in oog 
te staan met jouw favoriete stripheld 

tijdens een leuke meet & greet. 
Onze animators 

houden alvast het 
fototoestel bij de 
hand!

Jommeke’s FunWeek

Jommeke’s 
FunWeek

Pasen
01-08/04/17

Filot-Hamoir
Château 

d’Insegotte
8

8-10 jaar
10-12 jaar

€ 425

Luilekker-
land

€ 450

De keuken in 
met Jommeke en co

Smulpapen leven zich uit tijdens deze fijne 
vakantie vol kookplezier met Jommeke en zijn 
vrienden. Dagelijks tover je een heerlijke 
maaltijd op tafel, inspiratie daarvoor 
halen we in het Wereldkookboek 

van Jommeke. Bekende en minder 
bekende ingrediënten, nieuwe 

kooktechnieken, heerlijke 
kruiden, … Jommeke 

neemt ons mee op een 
culinaire wereldreis door 

Europa, Amerika, Afrika, 
Azië en Oceanië. Gedurende zo’n 4 uur per dag begeleiden 

onze ervaren instructeurs je in de pedagogische 
kinderkeuken van ons vakantiecentrum. Maar het blijft niet 

bij koken alleen. Onze animators nemen je elke dag mee in 
een nieuw Jommeke-avontuur. Dat staat garant voor heel 

wat speelplezier! 

Aan het einde van het verblijf krijg je het Jommeke 
Wereldkookboek mee naar huis zodat je ook thuis 

iedereen kan omverblazen met jouw kooktalent. 
Dat wordt smullen! 
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Luilekkerland

Meet & 
greet met
Jommeke
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Maak nieuwe vriendjes 
op ponykamp

Tof! Tweemaal per dag 
geniet je in onze eigen 
manege van een leuke 
ponyrijles die helemaal 

aangepast is aan jouw 
leeftijd. Naast de les 

spelen we heel wat leuke 
spelletjes met onze pony’s 

en laten we je ook meehelpen met de verzorging 
ervan. Zo leer je deze fantastische dieren nog beter 
kennen! Je verblijft op onze authentieke manege in 
de Ardennen, helemaal geschikt voor de sportieve en 
leuke activiteiten en knutselateliers die de animators 
naast het ponygebeuren voor jou in petto hebben. Dit 
wordt beslist een superverblijf!

Pasen
01-08/04/17
08-15/04/17

Leignon
Manege

8 6-8 jaar € 420

My Little Pony

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

Pasen
01-08/04/17
08-15/04/17

Leignon
Manege

8 8-10 jaar
10-12 jaar € 420

Pony Paardrijden

Hop paardje, hop!
Tijdens twee praktijklessen en een uur theorieles per 
dag schaven ervaren ritmeesters en grooms je kennis 
bij over paarden en paardrijden. Bij de start van het 
verblijf zal je een test afleggen om je niveau te bepalen. 
Naast de technische aspecten van paardrijden, wordt 
er eveneens veel aandacht besteed aan de verzorging 
van de paarden. Dankzij leuke, sportieve en creatieve 
activiteiten in de frisse Ardense buitenlucht, aangepast 
aan jouw leeftijd, 
wordt dit een 
vakantie om nooit 
te vergeten!

Pasen
01-08/04/17
08-15/04/17

Leignon
Manege

8
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 440
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Top Vakantie is een erkende 
club van de Vlaamse Liga 
Paardensport.
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Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

De ModeAcademie
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In DE GEBOUWEN VAN Hotelschool 
Ter Duinen in koksijde

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

Wanneer we niet creatief aan de slag zijn, staan 
onze animators paraat met een gevarieerd 
animatieprogramma.

Een culinaire reis naar het Oosten
Dat de Oosterse keuken meer is dan wok en loempia 
alleen, ontdek je tijdens deze culinaire vakantie. Samen 
met onze instructeurs verdiep je je in de keuken 
van landen als Thailand, Vietnam en Indonesië. De 
heerlijke smaken en ongekende kruiden zullen je zeker 
verrassen. Voor je het weet, waan je je op een exotisch 
strand! Dagelijks krijg je zo’n 4 à 5 uur kookles. De 
begeleiding van onze ervaren instructeurs zorgt er voor 
dat je op het einde van deze stage een heleboel nieuwe 
gerechten onder de knie hebt. Daarnaast zijn er tal van 
sportieve en leuke activiteiten op het strand en in het 
centrum.

Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Hotelschool 
Ter Duinen

8
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

Culi Asia

Nie
uw

!

TICKET NAAR DE ZON? kijk snel op pagina 31 !

Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Hotelschool 
Ter Duinen

8
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

Cake ‘n Bake

Scherp je bakkunsten aan!
Begin je al te watertanden bij het denken aan een 
Oreo cheesecake of een smeuïge brownie? Of kan een 
heerlijk ruikende pizza, een rijkelijk belegde bagel of 
een verrassende quiche jou meer bekoren? Krakend 
vers brood, koekjes, taarten en hartig gebak, deze 
vakantie leer je het allemaal bakken! Onze instructeurs 
begeleiden je met slimme tips en professioneel 
bakadvies. 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.

Nie
uw

!



Verleg je grenzen!
Zoek je graag de spanning op? Klaar voor wat actie? 
Dan heeft The Challenge heel wat voor jou in petto. Zo 

brengen we onder meer een bezoek aan 
het avonturenpark TerrAltitude met heel 

wat duizelingwekkende activiteiten. 
Wat dacht je van een vrije val vanop 

8 meter hoogte of een kabelafdaling 
aan 130 kilometer per uur? Of is 

een bungeejump meer iets voor jou? 
Uiteraard kan 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!

Pasen
01-08/04/17

Petite-Chapelle
Les Sarts

8
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 430

The Challenge

VAKANTIES MET OVERNACHTING PASEN

DJ

Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450
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Move that body!
Deze vakantie is een 
ware fysieke challenge! We 
werken ons stevig in het zweet 
in de fitnessclub, waar je heel wat tips en tricks 
aangeleerd krijgt. Tijdens een aantal groepslessen 
voel je elk kleinste spiertje in je lichaam werken. Een 
stevige sessie spinning en ‘pump’, een intensieve 
krachttraining, maar ook een workshop yoga staat 
op de planning! Onze ervaren lesgevers maken je 
wegwijs!

Nog niet moe? Onze animators zorgen voor stevige 
sportactiviteiten en uitdagende animatie zoals een 
hindernissenparcours en een namiddag laser battle. 
Klaar voor actie?

Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 460

Boot Camp

Feel the beat!
Heb jij altijd al eens een echte dj willen 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 een goede basis aan, samen 
met een ervaren begeleider die al heel wat clubs en 
festivals heeft afgeschuimd als dj. Van beatmatching, 
scratchen, een overgang maken en de voorbereiding 
van een set tot en met een heus optreden op onze eigen 
fuif op kamp, alles komt aan bod! Als kers op de taart 
komt er ook hoog bezoek van Dimitri Wouters (bekend 
van Tomorrowland, Summerfestival en MNM). Hij zal 
ongetwijfeld extra tips en tricks bijbrengen aan een 
nieuwe generatie TOP-dj’s!

Met BEZOEK VAN DJ DIMItri wouters

Met 
fitnessworkshops, 

yogales en 
laser battle!

Nie
uw

! in samenwerking met 
wave health club
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Pasen
01-08/04/17

Petite-Chapelle
Les Sarts

8
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 500
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Voor wie een passie voor voetbal heeft
Voetballer in hart en nieren? Dan kom je tijdens deze 
vakantie zeker aan je trekken. Dagelijks staat er 4 uur 
training op het programma 
begeleid door ervaren 
instructeurs. Leer beter 
de bal beheersen, 
dribbelen, aanvallen, 
verdedigen en 
vooral scoren met 
moderne spel- en 
wedstrijdvormen! Onze 
animators organiseren 
daarnaast ook sportieve en 
ludieke activiteiten, waarbij er volop geprofiteerd wordt 
van de mogelijkheden van de omgeving. 

Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 460

Voetbal Motoren basis / Motoren vervolmaking

Zet je eerste stapjes of vervolmaak je in het motorrijden!
Ben je minstens 12 jaar en vind je motoren de max? Dan zijn deze 
verblijven je op het lijf geschreven!

Optie Motoren basis: Door deze stage leg je een prima basiskennis 
motorrijden aan. Gedurende 5 uur per dag krijg je van ervaren 
instructeurs theorie- en praktijkles op een veilig privéterrein. Op 
het programma staan bochtenwerk, remtechnieken, start- en 
stoptechnieken, evenwichtsoefeningen, wegcode, kledij, …

Optie Motoren vervolmaking: Heb je de basisopleiding achter de rug? 
Dan vervolmaak je op een speelse manier jouw kennis van motorrijden 
op de weg. Je oefent vooral op verhard terrein. Op basis van jouw 
specifieke niveau worden de oefeningen aangepast zodat iedereen kan 
blijven bijleren. Ook een initiatie trial en enduro evenals cross komen 
aan bod.

Naast het motorrijden organiseren onze animators heel wat leuke 
activiteiten! 

Minstens 12 jaar zijn bij vertrek

Top Vakantie vzw biedt in het 
vakantiecentrum Les Sarts 
in Petite-Chapelle een ruim 
aanbod aan motorenoplei-
dingen. Vanaf 12 jaar kunnen 
deelnemers er terecht voor 
een degelijke basisopleiding 
motoren. Onze eigen opge-
leide instructeurs zorgen 
voor hoogstaande theorie- en 
praktijklessen op een veilig 
privéterrein op ons vakantie-
centrum. Wie de basisopleiding 
reeds achter de rug heeft, kan zich 
verder vervolmaken in het motor-
rijden. Ook daar staan onze opgeleide 
instructeurs garant voor een degelijke 
begeleiding waar veiligheid primeert. 
Wil je graag een glimp opvangen van het 
reilen en zeilen op een motorverblijf bij 
Top Vakantie? Kijk snel op onze website 
voor leuke sfeerbeelden!
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Een leerrijke  
vakantie met  

de Top Vakantie  
Academie!

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

12 tot 23 jaar  
Buitenland

Over de grenzen heen! Zoek 
je het graag wat verder? Dan 

zijn onze Academie-verblijven 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!

7 tot 12 jaar  
België

Onze initiatievakanties 
combineren een aantal lesuren taal/

informatica/wiskunde en techniek 
met themaspelen, creatieve 
ateliers of sport en spel. Aan 

jou de keuze!

12 tot 23 jaar  
België

Mag het wat meer zijn? Wie 
in het middelbaar 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. 
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Een hutsepot van Franse taal en winterpret!
Tijdens deze taalvakantie nemen heel wat sprookjesfiguren 
jou mee op een dol avontuur 
vol wintertaalpret. Dagelijks, 
behalve tijdens de uitstap, 
krijg je gedurende 3 uur 
Franse les, waarbij 
prachtige sprookjes 
niet kunnen 
ontbreken. In deze 
lessen komen zowel 
theorie (grammatica) 
als praktijk 
(conversatie) aan bod. 
Ervaren instructeurs 
betrekken jou op een 
interactieve manier bij de les, 
aangepast aan jouw niveau. 
Als kers op de taart trekken we 
twee dagen naar de Efteling. Daar ontdekken we heel wat fijne attracties 
en een op en top winterse sfeer! De sprookjesfiguren staan je alvast op te 
wachten! Daarnaast zorgen onze animators voor te gekke activiteiten in ons 
uitgestrekt vakantiedomein!

Carnaval op z’n Frans
Tijdens dit actieve 

verblijf combineren 
we een actieve 

themavakantie 
in het teken van 
carnaval met een 
initiatie Frans. We 

dompelen je volledig 
onder in een te gekke carnavalssfeer 

vol knutsel- en verkleedplezier. En ook 
je initiatie Frans 

krijgt een tof 
carnavalssausje. 

Gedurende 2 uur 
per dag krijg je, op 

een ludieke manier, 
Frans van ervaren 

instructeurs, aangepast 
aan jouw niveau. Kleine gesprekken in het 

Frans over feesten en het dagelijkse leven komen aan bod. Een mix van bijleren 
en creatieve ontspanning! Natuurlijk mag ook keitoffe animatie op het strand 
en in ons vakantiecentrum niet ontbreken!

Bal Masqué

Kerst
26-31/12/16

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

6
7-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

€ 370

Le Bois des Contes
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Krokus
26/02-04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

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

€ 340

Met tweedaagse naar de efteling !

Minstens in de tweede graad basisonderwijs zitten Minstens in de tweede graad basisonderwijs zitten
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VAKANTIES MET OVERNACHTING ACADEMIE

Bonjour les amis! How do you do?
Wil je al eens proeven van het Frans/Engels voor 
je naar het middelbaar onderwijs gaat? Bij ons 
krijg je gedurende gemiddeld 3 uur per dag een 
eerste initiatie in de taal van jouw keuze. Zowel 
theorie als praktijk komen aan bod. Samen met 
je leeftijdsgenoten word je in kleine groepjes 
onderverdeeld voor dynamische lessen. Deze 
worden gegeven door ervaren instructeurs die 
jou op een interactieve manier betrekken bij de les. 
Naast de lessen zitten we 
ook niet stil. Je kan bij 
jouw inschrijving kiezen 
voor twee opties: 
“Multisport” en 
“Crea”. Elke optie 
staat garant voor 
uren spelplezier! 
Deelnemers 
moeten 
minstens 7 jaar 
zijn bij vertrek en 
voldoende kunnen 
lezen en schrijven in 
het Nederlands.

Parlez-vous français? Do you speak English?
Kom met ons mee op stoomcursus Frans of Engels om je 

niveau stevig op te krikken of om wegwijs te raken in de 
Franse 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 uren per dag krijg je les. Daarbij maak je volop gebruik 
van multimedia en pc. Om de onderdompeling in de Engelse 

taal compleet te maken, trekken we er tijdens de paasvakantie 
een dagje op uit naar Canterbury. We verkennen het oude 

stadscentrum, lunchen in een echte Britse pub en gaan de rivier 
op voor een tochtje traditioneel ‘punten’. Voor we terug de autocar 

opstappen richting Koksijde, waaien we nog even uit aan de prachtige 
kustlijn van onze overburen. Wie Frans volgt in de paasvakantie, kan 

genieten van een leuke uitstap naar Lille (Rijsel). Laat je betoveren door 
de gezellige straatjes en prachtige bezienswaardigheden in deze fijne 

Franse stad gelegen op een steenworp van de Belgisch-Franse grens. 
Tijdens de andere lesdagen zorgen sport, ontspanning en leuke animatie voor 

een fijne afwisseling met de lessen! 

Français/English 12+ jaar

Optie 
“Multisport”

Wie naast de lessen 
allesbehalve wil stil zitten, vindt 

hier wat hij zoekt! Onze Top Vakantie-
animators zorgen voor een spetterend 

sportief programma om het hoofd weer 
helemaal fris te maken. Balsporten, 

actieve spelen, nieuwe sporten, je 
uitleven in de duinen en op het 

strand. De sportcocktail 
voor elke actieveling!

Optie“Crea”
Hou je van knutselen? Ontspan 

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

krijgt heel wat bekende en minder bekende 
kunsttechnieken voorgeschoteld. Onder 

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

van de vakantie organiseren we een 
echte tentoonstelling waar jullie 

werkjes kunnen bewonderd 
worden!

Français/English - Initiation 

 Frans  Engels

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

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

€ 450 € 450

Met uitstap naar Canterbury of lille (tijdens de paasvakantie)
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Minstens in de tweede graad basisonderwijs zitten Reeds in het secundair onderwijs zitten

 Frans  Engels

Kerst
02-07/01/17 Sint-Idesbald

Emmaüs

6
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 325 –

Krokus
26/02-04/03/17

8 12-14 jaar
14-16 jaar € 390 –

Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Campus Ter Duinen

8
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 510 € 545
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Groot-Brittannië – English in London 

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!

Deze vakantie is het taalbad compleet: alle lessen én activiteiten 
gaan volledig door in het Engels. Stadswandelingen, bezoekjes, 
workshops, musicals, … overal wordt er 
Engels gesproken. Ook de activiteiten 
op het centrum worden door onze 
begeleiders voorzien in het Engels. 
Geen betere manier om de 
Engelse taal onder de knie te 
krijgen!

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!

Geniet van de fantastische 
winkelstraten in hartje Londen 

of snuif gewoon de heerlijke 
stadsdrukte op. Je geniet 

van wat vrije tijd met 
jouw vrienden!

The Globe van 
Shakespeare

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

het meest bekende theater ter wereld! 
Tijdens een workshop zorgen 

ervaren acteurs voor een 
onvergetelijke dag!

Bezoek aan 
het Olympisch 

Park
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.

Musical in 
London 

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.

Pasen
01-08/04/17

Groot-Brittannië 
Londen 

Youth Hostel 
Lee Valley

trein 8
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 1200

NIEUWE FORMULE!
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Pasen
08-15/04/17

Koksijde
Campus

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

Wiskunde als jouw vakantie-uitdaging!
Breek jij je het hoofd over wiskunde of kan je nog een zetje gebruiken 
vooraleer je naar het middelbaar gaat? Gedurende gemiddeld 3 
lesuren per dag breng je jouw kennis op peil onder begeleiding 
van ervaren lesgevers. We besteden veel aandacht aan 
methodes die jou zelfstandig leren werken. De nadruk ligt op 
ondersteuning op maat en vervolmaking in wiskunde, maar 
natuurlijk ook op welverdiende ontspanning. Je kan bij jouw 
inschrijving kiezen voor twee opties: “Multisport” 
en “Crea”. Elke optie staat garant voor uren 
spelplezier!  

Vervolmaak jouw wiskundige 
vaardigheden!

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.

Wiskunde & Methodologie

Optie 
“Multisport”

Wie naast de lessen allesbehalve 
stil wil zitten, vindt hier wat hij zoekt! 
Onze Top Vakantie-animators zorgen 

voor een spetterend sportief programma 
om het hoofd weer helemaal fris te maken. 

Balsporten, actieve spelen, nieuwe 
sporten, je uitleven in de duinen en 
op het strand, … De sportcocktail 

voor elke actieveling!

Optie“Crea”
Hou je van knutselen? Ontspan 

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

krijgt heel wat bekende en minder bekende 
kunsttechnieken voorgeschoteld. Onder 

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

van de vakantie organiseren we een 
echte tentoonstelling waar jullie 

werkjes bewonderd kunnen 
worden!

Wiskunde & Leren leren

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

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

€ 450
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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
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 10-12 jaar
12-14 jaar € 475

Professor Bolleboos
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Klik, klik!
Deze vakantie ontdekken we de wondere wereld van de 
fotografie. We beginnen met een korte kennismaking 
met het fototoestel en ontdekken wat er allemaal 
mogelijk is. Nadien gaan we aan de slag! We verkennen 
niet alleen fotogenieke plaatsjes, maar leren ook 
creatief om te gaan met ons fototoestel! We toveren 
met licht, creëren leuke effecten met schaduwen, 
gaan op zoek naar de gekste onderwerpen, …  Na 
het fotograferen maken we ook kennis met het 
begrip ‘fotobewerking’. Met leuke, kindvriendelijke 
toepassingen gaan we aan de slag en maken we onze 
favoriete foto’s nog een tikkeltje leuker! We bewaren 
onze foto’s niet alleen digitaal, maar knutselen ook een 
prachtig album in elkaar. Of wat dacht je van een eigen 
puzzel of een memoryspel? 

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 8-10 jaar
10-12 jaar € 460

Fotografie Junior

Pasen
08-15/04/17

Sint-Idesbald
Excelsior

8 8-10 jaar
10-12 jaar € 460

Gamedesign Junior

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 je eerste stapjes in de programmatie van 
een eigen spel, maak je computeranimaties en ga je 
eens kijken hoe je bestaande games kan uitbreiden. 
Naast de lessen is er heel wat tijd voor ontspanning.  
Zo test je zelf het digitaal spel ‘Rosalie’, een te gek Ipad-
spel waarbij je een parcours aflegt in een verkeersvrije 
wijk aan de kust. Spanning verzekerd! Ook heel wat 
actieve spelen en animatie in het centrum en op het 
strand kunnen tijdens deze vakantie niet ontbreken!



VAKANTIES MET OVERNACHTING ACADEMIE

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 zo een 
robotgrasmaaier de weg, en nog leuker, hoe kan je 
zelf een robot maken en programmeren die doet wat 
jij wil? Gedurende 4 tot 5 lesuren per dag verdiepen 
we ons in het hoe en wat van een robot. We leren je de 
basisbeginselen van programmeren en gaan nadien 
aan de slag om onze eigen robot te maken met aan 
het einde van het verblijf een ware competitie met 
als inzet de titel Robot Warrior 2017. We nemen ook 
voldoende tijd om te genieten van het strand en het 
vakantiecentrum. Onze animators zorgen voor leuke 
activiteiten en spelplezier!

Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs 7 12-14 jaar

14-16 jaar € 390

Pasen
08-15/04/17

Koksijde 
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

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 gameplezier 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.

Gaming

Fotobewerking &

Focus op nieuwe digitale mogelijkheden
Waar je ook kijkt in de digitale wereld, overal kom je 
foto’s tegen: in digitale fotoalbums, op Facebook en 
andere sociale media, … Een goede foto nemen, doe 
je echter niet zomaar. Het vergt heel wat kennis en 
kunde. We leren je gedurende 4 tot 5 uur per dag waar 
je best rekening mee houdt om een echt goede foto 
te nemen. Je gebruikt hiervoor je eigen fototoestel. 
We leren je ook wat je nadien, in de digitale 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.
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Kerst
02-07/01/17

Sint-Idesbald
Emmaüs

6
12-14 jaar
14-16 jaar

€ 325

Krokus
26/02-

04/03/17
7 € 390

Pasen
08-15/04/17

Koksijde 
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

Krokus
26/02-

04/03/17

Sint-Idesbald
Emmaüs 7 12-14 jaar

14-16 jaar € 390

Pasen
08-15/04/17

Koksijde 
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

  digitale fotografie



ACADEMIE

4 à 5 lesuren per dag

Intensieve begeleiding door 
ervaren instructeurs

Kwaliteitsvol lesmateriaal

Een gevarieerd activiteitenprogramma 
begeleid door ervaren Top Vakantie-

animators

Tijd voor ontspanning in het 
centrum en op het strand
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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, 
leveldesign, game engines, 
artificiële intelligentie, scripts, 
multiplayer en uiteraard zet 
je jouw eerste stappen als 
programmeur. 

Gamedesign

Pasen
08-15/04/17

Koksijde 
Campus 

Ter Duinen
8

12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 450

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. 

Java

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. 

Grafische vormgeving

Software 
engineering voor 

smartphones & 
tablets (Android)

Heb jij zin om software 
te leren ontwikkelen voor 

smartphones & tablets? 
Word dan app-developer en wie weet verover jij 
binnenkort de Playstore! Je zet je eerste stappen 
met de meest recente programmeertalen voor 
applicatieontwikkeling: variabelen, parameters, 
objectoriëntatie, … Je begint ook geschikte 
gebruikersinterfaces te ontwikkelen voor mobiele 
besturing. 

Apps

Reeds in het secundair onderwijs zitten
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Twee dagen fun 
in het tofste park van Europa!

Deze herfstvakantie maak je de uitstap van 
je leven! Heel vroeg in de ochtend staat de 

autocar al klaar. Bestemming: Disneyland 
Parijs! 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 

rollercoaster. De oudere deelnemers die van meer 
spanning houden, kunnen zich daarnaast ook uitleven 

in het park Walt Disney Studio’s, waar razendsnelle 
attracties op hen staan te wachten. De autocar brengt ons 

aan het einde van de dag naar een dichtbij gelegen hotel. ’s Avonds 
eten we er allemaal samen in een heerlijk restaurant. De volgende 
dag rijden we in alle vroegte opnieuw naar het park voor een dag 
vol fun! Wedden dat jij ’s avonds,  wanneer de parkdeuren weer 
sluiten, moe maar héél voldaan de autocar opkruipt richting 
thuis?  Stap aan boord voor een onvergetelijke tweedaagse!

De helden van Zweinstein!
Wees welkom in de magie 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 bewonder 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 vlakbij het centrum van Londen.

Frankrijk – Disneyland Parijs

Herfst
03-04/11/16

Frankrijk
Disneyland

Parijs
bus 2

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

€ 270
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Kerst
26-29/12/16

Groot-Brittannië
Londen

Palmers Lodge Hillspring
bus 4

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

€ 460

Jingle bells, jingle bells!
Geen plek in Europa is zo sfeervol en gezellig tijdens de kerstperiode als Londen! Wil 

jij je helemaal onderdompelen in de kerstsfeer? Tijdens deze vierdaagse trip 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 hoogtepunten 
van Londen bezoeken, tijd maken voor shoppingplezier, kerstmarkten bezoeken, … noem maar op! 

Deze vakantie bepaal jij mee wat je beleeft! We verplaatsen ons met het openbaar vervoer, zoals de echte Londenaar. 
Logeren doen we in een jeugdherberg vlakbij het centrum, waar we elke ochtend een lekker ontbijt krijgen. Voor de 

andere maaltijden houden we halt in snackbars en echte pubs om de hongerige magen te vullen. Na vier dagen kerstpret 
is het tijd om terug te keren. De autocar vertrekt 

’s avonds richting huis, zodat we ook de laatste dag nog 
ten volle van deze prachtige stad kunnen genieten. Kerst

26-29/12/16

Groot-Brittannië
Londen

Palmers Lodge Hillspring
bus 4

14-16 jaar
16+ jaar

€ 410

Groot-Brittannië – Harry Potter Trip

Groot-Brittannië – X-mas in London

Nie
uw

!
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The Big Apple is waiting for you!
New York, the city that never sleeps, stelt zich tijdens 
deze vakantie voor jou open. Dompel je onder in de 
drukte van Manhattan en Wall Street, proef van de charme 
van Brooklyn of kom volledig tot rust 
in Central Park. Deze veelzijdige 
stad moet je gewoon gezien 
hebben! Onze begeleiders 
voeren je tijdens deze citytrip 
langsheen de belangrijkste 
bezienswaardigheden. 
We bezichtigen de skyline 
vanop Empire State Building 
en bewonderen het zicht over 
Central Park op Top of the Rock. 
We ontdekken typische wijken 
zoals Chelsea en Soho en spotten 
‘the rich and famous’ in Upper East 
Side. Daarnaast krijg je ook de tijd om op eigen houtje de stad 
te verkennen, samen met je reisgenoten. Een citytrip voor al wie 
van bruisende steden houdt! 

USA – New York City

Pasen
04-10/04/17

USA
New York City

Hotel
The Travel Inn

vliegtuig 7 16+ jaar € 1690

Bem vindo a Portugal!
Geniet van een paasvakantie in het zuiden tijdens deze citytrip in 

de hoofdstad van Portugal. Laat je verrassen door de warme 
ontvangst op het meest westelijke punt van Europa. Je 

krijgt volop de tijd om je onder te dompelen in de sfeer van 
deze mooie stad met de pittoreske Torre de Belém, via 

een ritje met de typische tram, op leuke terrasjes en door 
prachtige vergezichten. Onze begeleiders werken samen 

met jou een fijn programma uit waarin culturele bezoekjes 
en ontspanning elkaar afwisselen. Je krijgt ook voldoende 

vrije tijd om te genieten van een 
ontspannende vakantie!

Pasen
11-14/04/17

Portugal
Lissabon
Hotel 3*

vliegtuig 4
14-16 jaar
16+ jaar

€ 670

Portugal – Lissabon

Pasen
04-11/04/17

Mallorca 
Porto Cristo
Hotel Castel 
del Hams 4*

vliegtuig 8
14-16 jaar
16+ jaar

€ 830
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Ticket naar de zon!
Zeg vaarwel tegen de maartse buien en aprilse grillen en reis met 
ons mee naar het wondermooie en zonnige Mallorca, één van de 
meest geliefde zonbestemmingen in Europa. De witte zandstranden 
met overhangende palmbomen en glasheldere zee trekken jaarlijks 
vele zonaanbidders aan. En daar kan jij bij zijn!
We genieten een hele week van zon en strand vanuit het uitstekende hotel, 
dat met twee zwembaden de perfecte locatie is voor een weekje vakantie. 
Het hotel biedt activiteiten zoals minigolf, luchtgeweerschieten, basketbal en volleybal. Je kan er ook 
darten, squashen en tafeltennissen. Kortom, alles is aanwezig voor een week fun onder de zon!
Uiteraard zorgen onze begeleiders ook voor fijne animatie en leuke uitstapjes om het eiland te 
verkennen. Het belooft alvast een stralende paasvakantie te worden!

Spanje – MallorcaInternationaal paspoort en ESTA-formulier verplicht!
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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.

Klassieke Formule
(6+ jaar) 

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. 

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.

Verplichte 
documenten:

 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  
(goedgekeurd door de gemeente)

Begrepen in al onze 
wintersportvakanties:

 De reis per autocar
 Een skipas + de huur van ski-/ 

snowboardmateriaal voor 6 dagen  
(tenzij anders vermeld)

 Repatriëringsverzekering  
(zie Algemene Voorwaarden) 

Vrije 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.

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.

Ski- en snowboard
 met Top Vakantie

 is kiezen voor:

• Gezellige jeugdhotels 
met alle comfort

• Piekfijn gehuurd materiaal
• De skiliften altijd dichtbij
• Top Vakantie-ambiance

VAKANTIES
MET OVERNACHTING



WINTERPRET

33Top Vakantie winter 2016-2017

Zwitserland – Nendaz Les 4 Vallées - Sector Printze

Het skigebied
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! 

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

ski snowboard
Formule

Kerst 
26/12/16 (avond)-31/12/16 (ochtend)

Zwitserland
Nendaz

Les Gentianes
bus

6
12-14 jaar
14-16 jaar
16+ jaar

€ 665 € 665 Klassiek +
(zie p. 32)

01/01/17 (avond)-08/01/17 (ochtend) 8 € 785 € 785

logement aan de skilift!
 77 km 34

 126 km 9

 9 km 3

212 km 0

  max 3300 m - min 1400 m

Meer info over 
het skigebied? 

Surf naar  
www.4vallees.ch en  
www.telenendaz.ch 

Wereldbekerpiste 
met snowpark

•
Uitstekende lesgevers van 

de Zwitserse skischool
•

Vlakbij het gezellige 
centrum

Les Gentianes
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Italië – Sestola

Skigebied: Cimone

Het skigebied
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 toegankelijk 
met een pas, 31 hellingen en 
21 skiliften. Sneeuwpret gegarandeerd 
door het sneeuwproductiesysteem 
dat bijna 2/3 van het skigebied van 
kunstsneeuw kan voorzien. 

Het verblijf
Hotel Tirolo is een ruim, recent en 
gezellig hotel vlakbij het dorp van 
Sestola en op 600 meter van de skiliften. 
De meerpersoonskamers zijn telkens 
voorzien van een eigen badkamer 
(met douche en wc). Er is ook een 
gemeenschappelijke ontspanningsruimte 
en een bar, waar je buiten de maaltijden 
kan vertoeven. Jouw lunchpakket kan 
je tijdens het ontbijt klaarmaken en 
meenemen naar de pistes.

Meer info over 
het skigebied? 

Surf naar  
www.ski.it en  

www.valdisole.net

ski snowboard
Formule

Krokus 
24/02 (avond)-

04/03/17 (ochtend)

Italië - Sestola
Hotel Tirolo

bus 9

6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar € 755

–
Klassiek
(zie p. 32)

Italië - Dolomieten
Hotel Aurora

14-16 jaar
16+ jaar € 755

 13 km 7

 25 km 12

 12 km 0

50 km 1

  max 1976 m - min 1020 m

Skigebied: Folgarida - Marilleva

Het skigebied
Het skistation Folgarida-Marilleva 
bevindt zich op een hoogte van 1300 m 
tot 2200 m vlakbij Madonna di Campiglio. 
Het is één van de meest moderne 
skistations van de Dolomieten en 
is uitgerust met meerdere skiliften 
en sneeuwkanonnen. Middenin een 
prachtig landschap ligt bijna 70 km aan 
zwarte, rode en blauwe pistes die zowel 
beginnelingen als ervaren sporters een 
uitdaging bieden!

Het verblijf
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.

Italië – Dolomieten

 20 km 5

 30 km 14

 13 km 7

63 km 0

  max 2002 m - min 1172 m

Hotel 
exclusief voor 

onze groep
•

Leuk skigebied met 
snowpark

•
Huurmateriaal 
in uitstekende 

staat!

Hotel Tirolo

100 % 
sneeuwgarantie

•
Populairste skigebied van 

de streek
•

Recent hotel dicht bij 
de piste

Hotel Aurora
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ski snowboard
Formule

Krokus 
24/02 (avond) -

04/03/17 (ochtend)

Slovenië
 Kransjka Gora 

Hotel Alpina
bus 9

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

€ 755 
€ 755 
€ 755

–
€ 755 
€ 755

Klassiek
(zie p. 32)

 20 km 5

 30 km 14

 13 km 7

63 km 0

  max 2002 m - min 1172 m

Skigebied: Kranjska Gora 

Slovenië – Kranjska Gora

Het skigebied
Het skigebied Kranjska 

Gora ligt in Gorensjka. Het 
ligt in het noordwesten 
van Slovenië, vlakbij de 
grens met Oostenrijk en 
Italië. De hellingen in dit 

gebied zijn geschikt voor 
verscheidene niveaus wat 

betreft skikwaliteiten. Beginners 
zullen de hellingen en paden in 

Kranjska Gora en Gozd Martuljek 
erg op prijs stellen. Gevorderde 

skiërs en snowboarders kunnen hun 
hartje ophalen aan de Podkoren, waar 

elk jaar de ‘World Ski Cup’-wedstrijden 
plaatsvinden.

Het verblijf
Hotel Alpina is 
een comfortabel 
hotel direct aan 
de pistes gelegen. 
Dichterbij kan niet! 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 
speelzaal. Jouw lunchpakket kan je tijdens 
het ontbijt klaarmaken en meenemen naar 
de pistes. Het gezellig dorp van Kranjska 
Gora ligt op wandelafstand.

 18 km 14

 8 km 5

 4 km 0

30 km 0

  max 1623 m - min 810 m

Van je bed
recht op de 

piste!
•

Geschikt voor elk niveau
•

Verzorgd en 
sneeuwzeker 

gebied

35Top Vakantie winter 2016-2017

Hotel Alpina
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VAKANTIES
MET OVERNACHTING

Oostenrijk – Nassfeld

Skigebied: Kärnten - Nassfeld

Het skigebied
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.   

Het verblijf
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.

Meer info over het 
skigebied? 
Surf naar  

www.nassfeld.at/en/winter

logement aan de skilift!

ski snowboard
Formule

Krokus 
24/02 (avond)-

04/03/17 (ochtend) Oostenrijk
Nassfeld

Jugendsporthotel 
Leitner

bus 9

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

€ 755
€ 755
€ 755
€ 755

–
€ 755
€ 755
€ 755

Klassiek
(zie p. 32)Pasen 

31/03 (avond)-
08/04/17 (ochtend)

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

€ 725
€ 725
€ 725
€ 725
€ 725

–
–

€ 725
€ 725
€ 725

 30 km 17

 69 km 8

 11 km 5

110 km 0

  max 2020 m - min 610 m

Hotel op maat van 
jeugdgroepen met 
leuke faciliteiten

•
Modern en verzorgd skigebied 

met snowpark
•

Leuke picknickplaats 
op de piste

Jugendsporthotel Leitner
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Skigebied: Zettersfeld - Hochstein

Oostenrijk – Lienz
Skigebied: Wagrain - Amadé  

Oostenrijk – Wagrain

WINTERPRET

Het skigebied

Wagrain is onderdeel van de 
Salzburger Sportwelt, een skigebied 
dat onderdeel is van het immense 
Ski Amadé. Het skigebied telt circa 
100 skiliften. Het gehele skigebied 
is bereikbaar met slechts één skipas. 
Skiën in de Salzburger Sportwelt voelt 
aan als het maken van een mini-roadtrip: 
de gebieden verschillen zowel qua sfeer als 
moeilijkheidsgraad zo sterk van elkaar dat je het 
gevoel hebt elke dag in ander gebied te skiën of te 
snowboarden.

Het skigebied
Zonneschijn en uitstekende pistecondities staan 

garant voor een wonderbaarlijke skitijd in Lienz, 
in het hart van Tirol. Zettersfeld is het grootste 

skigebied van de twee, met een prachtig 
uitzicht op Lienz zelf. Hochstein is het 

andere uitdagende skigebied van Lienz. 
Op de top heb je de keuze tussen de rode 

Gamsabfahrt, die slingert tussen het 
bos en de Hochalmabfahrt die dan 
weer een echte racebaan is. De 
zwarte Reiterfeichtenabfahrt is een 
lange zwarte afdaling die je met een 
behoorlijke steiltegraad recht de 

stad in laat skiën of snowboarden.   

Het verblijf
Hotel Sonne is een driesterrenhotel in 

het centrum van Lienz, op wandelafstand 
van de skibushalte die je in minder dan 7 

minuten naar de skigebieden brengt. Je logeert 
in meerpersoonskamers met eigen badkamer 

voorzien van alle comfort. In het restaurant wordt 
ontbijt en avondmaal geserveerd. ’s Middags krijg je 

een lunchpakket mee. Na de sneeuwpret kan je genieten 
van de ontspanningsruimte met tafelvoetbal en ping pong 

of kan je het gezellige stadscentrum ontdekken.

ski snowboard
Formule

Krokus 
24/02 (avond)-

04/03/17 (ochtend) Oostenrijk
Nassfeld

Jugendsporthotel 
Leitner

bus 9

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

€ 755
€ 755
€ 755
€ 755

–
€ 755
€ 755
€ 755

Klassiek
(zie p. 32)Pasen 

31/03 (avond)-
08/04/17 (ochtend)

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

€ 725
€ 725
€ 725
€ 725
€ 725

–
–

€ 725
€ 725
€ 725

 16 km 4

 20 km 4

 4 km 4

40 km 0

  max 2278 m - min 686 m

Zonnige 
skigebieden

•
Funpark

•
Hotels in de levendige 

centra van Lienz en 
Wagrain

 96 km 34

 122 km 35

 12 km 15

233 km 1

  max 2180 m - min 600 m

Het verblijf
Jeugdhotel Saringgut is een gezellig verblijf op maat 
van jonge groepen. 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 pension 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 met glijbanen en waterkanonnen 
(toegang zelf te betalen). Een topbestemming!

ski snowboard
Formule

Krokus 24/02 (avond)-04/03/17 (ochtend) Oostenrijk - Lienz
Hotel Sonne

bus 9 16+ jaar
€ 755 € 755

Vrij
(zie p. 32)

Pasen 31/03 (avond)-08/04/17 (ochtend) Oostenrijk - Wagrain
Jeugdhotel Saringgut € 725 € 725



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

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

Herfstcursus: 29/10/16 - 03/11/16
Kerstcursus: 26/12/16 - 31/12/16
Krokuscursus: 25/02/17 - 02/03/17
Paascursus I: 01/04/17 - 06/04/17
Zomercursus: 01/07/17 - 06/07/17 
Plaats: Sint-Idesbald - Excelsior & Excalibur

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

Prijs: € 180 

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

Najaar:  
 weekend 1:  10/11/16 - 13/11/16 
 weekend 2:  09/12/16 - 11/12/16
Plaats: Sint-Idesbald - Excelsior & Excalibur

Prijs: € 180

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

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

..

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

Herfstcursus:  29/10/16 - 03/11/16
Weekends:
 weekend 1:  18/11/16 - 20/11/16 
 weekend 2:  17/02/17 - 19/02/17
 weekend 3:  17/03/17 - 19/03/17
Zomercursus:  01/07/17 - 06/07/17
Plaats: Sint-Idesbald - Excelsior & Excalibur

Prijs: € 180 
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VERANTWOORDELIJKE 
Naam (in drukletters):  _____________________________
Voornaam (in drukletters):  _____________________________
Straat & nummer:  _____________________________
Postnummer:  _____________________________
Gemeente:  _____________________________
Tel. privé:  _____________________________
Tel. bureau:   _____________________________
Tel. familie, buur:  _____________________________
Gsm (1):   _____________________________
Gsm (2):  _____________________________
E-mail:  _____________________________
Werkgever:   _____________________________
Personeelsnummer:   _____________________________

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

GEWENST VERBLIJF (raadpleeg de vakantiebrochure) 

Verblijf:  __________________________________________

Activiteit of thema: ___________________________________

Opmerkingen: _______________________________________

Data: van_________________tot________________________

 

 ACTIE MGM (zie p. 3) 

Naam vriend(in): ____________________________________

IN TE VULLEN ENKEL VOOR DE  

SKI- OF SNOWBOARDVERBLIJVEN

Optie:  Ski of  Snowboard

Materiaal:  Ja, ik heb materiaal nodig

    Mijn werkelijke lengte: ______cm

    Mijn werkelijke schoenmaat: ______

     linksvoetig   rechtsvoetig 

  Nee, ik heb niets nodig

Niveau:  Beginner  Gemiddeld    Gevorderd

 Aantal weken ervaring, ski of snowboard:  _____

Op- en afstapplaats:    Brussel-Zuid    Gent

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

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:_________________

_____________________________________________________

Lijdt hij/zij aan: 

ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen 

- hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen.

Andere kwalen? _________________________________

_____________________________________________________ 

Zijn er geneesmiddelen / voedingswaren die de deelnemer niet 

verdraagt?  ja  neen

Zo ja, welke?  ________________________________

Vegetarisch menu kan niet gegarandeerd worden in het buitenland.

Moet de deelnemer tijdens het verblijf geneesmiddelen 

innemen en hoeveel?  ja  neen

Zo ja, welke?___________________________________________

Is de deelnemer allergisch voor bepaalde stoffen?  ja  neen

Zo ja, welke?  _________________________________

Bloedgroep:  _________________________________

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus?  ja  neen

Datum:  _________________________________

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

Andere nuttige inlichtingen: _____________________________

_____________________________________________________

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige 

tussenkomst dringend geacht door de geneesheer.

Gedaan in __________________________________________

op __________________________________________ 

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van het gezinshoofd

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

Stamnr. van het ziekenfonds van  
de deelnemer / deelneemster  

KLEEFVIGNET VERPLICHT

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

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

DEELNEMER / DEELNEEMSTER

Naam (in drukletters):

 __________________________________________________

Voornaam (in drukletters):

 __________________________________________________

Geboortedatum:  ___________________________________

  Jongen    Meisje

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart:

 __________________________________________________

Je kan je ook 
inschrijven via 

www.topvakantie.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vakantie, die zij dienen te onderschrijven.

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

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

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

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

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

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

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

voor de inschrijving eenzijdig te annuleren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIJKOMENDE INFORMATIE: VERZEKERINGEN
ONGEVALLENVERZEKERING INBEGREPEN
De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen 
(Ethias Verzekeringen – polisnummer 45.293.938) en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden 
(AXA Belgium – polisnummer 730.163.840). De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt 
aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Na tussenkomst van de zieken-
fondsen wordt terugbetaling van de onkosten voorzien tot 20 % van het wettelijke plafond inzake 
arbeidsongevallen:
• 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.


