VAKANTIEBUNDEL PAARDRIJDEN
Hijs je in het zadel, want daar gaan we dan! Of je nu je eerste voorzichtige stapjes zet of meteen vol in draf
gaat, deze vakantie is er voor paardenliefhebbers van elk niveau. ‘s Avonds nemen we na een liefdevolle
borstelbeurt een grote plons in ons verwarmd privézwembad, bommetje! Geniet met volle teugels!
Uitblinkers: 20u paardenactiviteiten (paardrijden, voltige, paarden verzorgen, helpen op de manege ...),
privézwembad
Zo. 24.07 - za. 30.07 of zo. 31.07 - za. 06.08
7-12 jaar (2015 - 2010)
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.

BUGGENHOUT - MANEGE ‘T HOEFIJZER
Omdat deze week volledig in het teken van paarden staat, overnachten we zelfs óp de manege! Om in alle
weersomstandigheden van het paardrijden te kunnen genieten, beschikt Manege ’t Hoefijzer zowel over
binnen- als buitenpistes. Wanneer de paarden op stal zijn, kunnen we een duik nemen in ons eigen,
verwarmde privézwembad.
Meer info vind je op www.hoefijzer.be.
Wil je een brief of kaartje schrijven, dan kan dat naar dit adres:
Krunsj
Naam van je kind
Dreef 14
9255 Buggenhout

REISDOCUMENTEN

De volgende documenten zijn noodzakelijk.
documenten horen thuis in je handbagage.
ISI+-kaart (voorkeur) of Kids-ID
3 ziekenfondsklevertjes
Medische fiche (ingevuld en ondertekend)
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VERVOER
Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwachten je aan Manege ‘t Hoefijzer (Dreef 14, 9255
Buggenhout). De vakantie begint en eindigt in de namiddag. Opgelet: dit zijn voorlopige tijdsindicaties, deze
zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve uren worden ongeveer drie weken op voorhand
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.

Voorwaarden, leefregels en verzekering
Onze algemene voorwaarden, leefregels en informatie over de verzekering kan je raadplegen via onze
webstek www.krunsj.be.

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.
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