
 

VAKANTIEBUNDEL MACHTIG MALTA 
 

Haal je zonnebril al maar boven, want deze week genieten we op het zonovergoten Malta. We varen langs 

de spectaculaire rotsformaties van de Blue Grotto en ontdekken met onze snorkel de levendige 

onderwaterwereld in de Blue Lagoon. In de hoofdstad Valletta kuieren we nadien in de straatjes van de oude 

binnenstad. Wat een gezelligheid! 

 

Uitblinkers: boottocht Blue Grotto, snorkelen in Blue Lagoon, Valletta, daguitstap Gozo 

 

 Vr. 01.07 - do. 07.07 

 13 - 16 jaar (2009 - 2006) 

 In deze vakantiebundel vind je meer informatie over: 

 De vakantielocatie 

 De reisdocumenten 

 Het vervoer 

 Een aantal praktische zaken 

 Ongeveer drie weken voor de start van de vakantie krijg je alle laatste informatie via mail toegestuurd. 

In deze mail zal je ook de medische fiche kunnen terugvinden. 

 

 

MALTA (GZIRA) - NSTS CAMPUS RESIDENCE & HOSTEL 

 

Een azuurblauwe zee, prachtig weer en een relaxte sfeer, dat maakt van Malta een topbestemming die jij na 

deze zomer kan afvinken op je verlanglijstje! Deze week verblijven we in het kleurrijke NSTS Campus Residence 

and Hostel in Gzira, gelegen vlak naast Sliema en op slechts 4 km van de hoofdstad Valletta. We slapen in 

kamers van 4 tot 5 personen met elk een eigen douche en toilet. Ons logement beschikt bovendien over een 

eigen zwembad waar we verkoeling kunnen vinden na een dag onder de stralende Maltese zon. 

 

Meer info vind je op www.nstsmalta.org/campus-residence-2 

 

Wil je een brief of kaartje schrijven, dan kan dat naar dit adres: 

 

Krunsj 

Naam van je kind 

60 University Street 

MSD1653 Msida 

MALTA 
 

 

REISDOCUMENTEN 

 

 

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze documenten 

horen thuis in je handbagage. 

 

 Identiteitskaart (geen kids-ID, ook indien deze nog geldig 

is) + kopie (apart van je identiteitskaart te bewaren) 

 3 ziekenfondsklevertjes 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 Toestemming om het land te verlaten (ingevuld en 

ondertekend) 

 Europese ziekteverzekeringskaart (gratis en tijdig aan te 

vragen bij jouw ziekenfonds) 
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VERVOER 

 

Zowel de heen- als de terugreis zal gebeuren met het vliegtuig. Er wordt gratis busvervoer voorzien naar de 

luchthaven van Charleroi. Er is keuze tussen twee opstapplaatsen: 

 Opstapplaats Erpe-Mere 

 Opstapplaats Mechelen 

 

De heenrit zal in de ochtend aanvangen, de terugkomst wordt verwacht in de avond. Gelieve voor het 

busvervoer rekening te houden met onderstaande zaken: 

 Beide opstapplaatsen worden aangeboden vanaf minimaal 15 personen. Indien het busvervoer voor 

de opstapplaats die jij tijdens je inschrijving koos niet kan doorgaan, nemen we contact met je op. 

 We vragen om bij de heenreis zeker een half uur op voorhand aanwezig te zijn. De bus vertrekt stipt. 

 De momenten die je hierboven kunt terugvinden, zijn voorlopige tijdsindicaties van de busuren. Deze 

zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve uren worden ongeveer drie weken op voorhand 

gecommuniceerd. 

 Ook de exacte locatie van de opstapplaatsen zal ongeveer drie weken op voorhand worden 

gecommuniceerd. 

 

 

ANDERE PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Vakantiefoto’s 
 

We proberen om tijdens de vakantie een groepsfoto op Facebook (voor onze kindervakanties tot 12 jaar) of 

Instagram (voor onze jongerenvakanties vanaf 13 jaar) te plaatsen. Enkele weken na de vakantie van jouw 

kind zal je via mail een link ontvangen. Via deze link zal je een selectie van de foto’s van de vakantie van jouw 

kind kunnen terugvinden. 

 

 

Verloren voorwerpen 
 

Enkele weken na de vakantie kan je foto’s van de verloren voorwerpen terugvinden op Google Drive. Je zult 

via mail de link naar deze foto’s ontvangen. 

 

 

Zakgeld 
 

Het is niet noodzakelijk om extra geld mee te nemen (alle maaltijden en activiteiten zijn inbegrepen in de 

vakantieprijs), maar als je dat wenst, kan je steeds wat extra zakgeld meenemen op Krunsj-vakantie om 

bijvoorbeeld een drankje of een ijsje te kopen. Opgelet: indien je een bankkaart wenst te gebruiken in het 

buitenland, vraag dan even bij je bank na of deze is opengesteld voor betalingen in het buitenland. 

 

 

Voorwaarden, leefregels en verzekering 
 

Onze algemene voorwaarden, leefregels en informatie over de verzekering kan je raadplegen via onze 

webstek www.krunsj.be. 

 

  

https://www.facebook.com/Krunsj/
https://www.instagram.com/krunsj_vzw/
http://www.krunsj.be/voorwaarden
https://www.krunsj.be/over-krunsj/leefregels
https://www.krunsj.be/voorwaarden
file:///C:/Users/Melanie/Documents/Werk/Krunsj/Mailings/Mailings%202021/www.krunsj.be
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Contact 
 

Je kan tijdens de kantooruren zowel voor, tijdens als na de vakantie steeds contact met ons opnemen: 

 

Krunsj vzw 

Kareelstraat 132 

9300 Aalst 

053 42 11 00 

info@krunsj.be 

 

Is er een noodgeval wanneer je kind met ons mee is op vakantie? Dan kan je buiten de kantooruren terecht 

op ons permanentienummer 0475 98 14 71. 

 

 


