VAKANTIEBUNDEL PRETPARK
Plopsaland, Bellewaerde of Walibi? Wie kiest, die verliest, dus we doen ze gewoon alledrie! Laat jouw
adrenaline de hoogte inschieten in de snelste achtbanen en probeer het droog te houden in de spetterende
boomstammen. Toch doorweekt? Met een suikerspin in de hand drogen we op bij één van de spectaculaire
shows. Klaar om in te stappen?
Uitblinkers: Plopsaland, Bellewaerde, Walibi
Za. 14.08 - za. 21.08
13 - 14 jaar (2008 - 2007)
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.

OOSTDUINKERKE - VAKANTIEDOMEIN HOGE DUIN
Maak kennis met vakantiedomein Hoge Duin, gelegen in het midden van de duinen en op slechts 500m van
het strand. Deze week slapen we in de 2- tot 8-persoonskamers van het gezellige bivakhuis of in het moderne
hotel, dat beschikt over kamers voor 2 tot 7 personen. Buiten zijn er tal van sport- en spelmogelijkheden voor
een stralende week vol plezier en avontuur.
Meer info vind je op www.hogeduin.be.
Wil je een brief of kaartje schrijven, dan kan dat naar dit adres:
Krunsj
Naam van je kind
Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke

REISDOCUMENTEN

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze
documenten horen thuis in je handbagage.
Identiteitskaart (voorkeur) of Kids-ID
3 ziekenfondsklevertjes
Medische fiche (ingevuld en ondertekend)
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VERVOER
Tijdens de inschrijving voor de vakantie van je kind kan je zowel voor de heen- als de terugreis kiezen uit twee
verschillende opties, namelijk eigen vervoer of gratis busvervoer.

Optie 1: eigen vervoer
Indien je bij de inschrijving koos voor eigen vervoer verwachten we je aan vakantiedomein Hoge Duin
(Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke). De vakantie begint en eindigt om 14u (uren onder voorbehoud).

Optie 2: busvervoer
Indien je bij de inschrijving koos voor vervoer met de bus heb je keuze tussen twee op- of afstapplaatsen:
Opstapplaats Park & Ride Erpe-Mere: Oudenaardsesteenweg 346, 9420 Erpe-Mere
Heenrit: 12u30 - Terugrit: 15u (uren onder voorbehoud)
Opstapplaats Mechelen: Douaneplein, 2800 Mechelen
Heenrit: 11u30 - Terugrit: 16u15 (uren onder voorbehoud)
De opstapplaatsen gaan door vanaf 15 personen. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de opstapplaatsen
word je telefonisch verwittigd. De uren die je hierboven kunt terugvinden, zijn onder voorbehoud van
wijzigingen. De exacte uren worden ongeveer drie weken op voorhand gecommuniceerd. We vragen om bij
de heenreis zeker een half uur op voorhand aanwezig te zijn. De bus vertrekt stipt.

ANDERE PRAKTISCHE INFORMATIE
Coronamaatregelen
Met gezondheid en verantwoordelijkheid als belangrijkste prioriteiten organiseren we onze vakanties met de
nodige veiligheid en voorzorgen. Actuele informatie in verband met de coronamaatregelen kan je terugvinden
op onze coronapagina www.krunsj.be/corona.

Vakantiefoto’s
We proberen om tijdens de vakantie een groepsfoto op Facebook of Instagram te plaatsen. Ongeveer drie
weken voor aanvang van de vakantie van jouw kind zal je via mail een link ontvangen. Enkele weken na de
vakantie kan je via deze link een selectie van de foto’s van de vakantie van jouw kind 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.
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Voorwaarden, leefregels en verzekering
Onze algemene voorwaarden, leefregels en info 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 opnemen met ons:
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.

