
 

VAKANTIEBUNDEL PRETPARKPRET OVER DE GRENS 
 

Alle remmen los! Dat kan je op deze vakantie vrij letterlijk nemen: we zoeken de hoogste attracties uit om 

daarna in vrije val naar beneden te zoeven. Kijk je liever vanop een afstandje toe? Met een aantal phanta-

stische shows vol betoverende scènes en spectaculaire acrobatie heeft Phantasialand voor ieder wat wils! 

Mag het voor jou nóg wat meer zijn? Geen paniek, ook Moviepark Germany kan je na een dag vol 

adembenemende adrenaline schrappen van je bucketlist! Na al die wankele wagonnetjes en bevende 

bochten gooien we onze benen los op een memorabele disco-avond! Guten Tag Deutschland! 

 

Uitblinkers: Phantasialand, Movie Park Germany 

 

 Zo. 09.04 - vr. 14.04 

 13-14 jaar (2010 - 2009) 

 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 e-mail 

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

 

 

DUITSLAND - YOUTH HOSTEL MÖNCHENGLADBACH-HARDTER WALD 

 

Verscholen in de groene natuur van West-Duitsland vinden we Mönchengladbach-Hardter Wald, een sfeervol 

jeugdhotel dat deze week de uitvalsbasis vormt voor een week pretparkplezier. Ons verblijf beschikt over 

gezellige en lichtrijke kamers met gratis wifi en draagt ecologie hoog in het vaandel. Buiten zijn er tal van sport- 

en ontspanningsmogelijkheden zoals een voetbal-, basket- en volleybalveld, pingpongtafels, een klimmuur en 

een kampvuurplaats. 

 

Meer info vind je op www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/moenchengladbach-hardter-wald-454. 

 

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

 

Krunsj 

Naam van je kind 

Brahmsstraße 156 

41169 Mönchengladbach 

GERMANY 

 

 
 

  

http://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/moenchengladbach-hardter-wald-454
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REISDOCUMENTEN 

 

 

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze 

documenten horen thuis in je handbagage. 

 

 Identiteitskaart (voorkeur) of Kids-ID (indien 

deze nog geldig is) + kopie (apart van je 

identiteitskaart te bewaren) 

 Toestemming om het land te verlaten 

(ingevuld en ondertekend) 

 Europese ziekteverzekeringskaart (gratis en 

tijdig aan te vragen bij jouw ziekenfonds) 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 3 ziekenfondsklevertjes 

 

 

VERVOER 

 

Zowel de heen- als de terugreis zal gebeuren met de bus. Er is keuze tussen twee opstapplaatsen: 

 Opstapplaats Erpe-Mere 

 Opstapplaats Mechelen 

 

De heenrit zal rond de middag aanvangen, de terugkomst wordt verwacht in de late namiddag. Gelieve voor 

het busvervoer rekening te houden met onderstaande zaken: 

 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 

via e-mail gecommuniceerd. 

 Ook de exacte locatie van de opstapplaatsen zal ongeveer drie weken op voorhand via e-mail 

worden gecommuniceerd. 

 

 

ANDERE PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Bagagevuller 
 

Om te weten wat je allemaal moet meenemen op vakantie, maken we voor elke vakantie een bagagevuller 

aan. Deze kan je terugvinden op onze website op de specifieke webpagina van jouw vakantie of als bijlage 

bij de ‘laatste info’-mail die je ongeveer drie weken voor afreis ontvangt. 

 

 

Vakantiefoto’s en verloren voorwerpen 
 

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. Kort na de vakantie van jouw kind zal je 

van ons een e-mail ontvangen. In deze mail zal je een link naar de leukste foto’s van de vakantie van jouw 

kind kunnen terugvinden. Deze foto’s zullen vanaf ongeveer twee weken na het einde van de vakantie 

beschikbaar zijn. Bovendien zal je in deze e-mail ook een link naar foto’s van de verloren voorwerpen kunnen 

terugvinden. We proberen om binnen de week na het einde van de vakantie alle foto’s van de verloren 

voorwerpen online te plaatsen. 

  

https://www.facebook.com/Krunsj/
https://www.instagram.com/krunsj_vzw/
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Voorwaarden, leefregels en verzekering 
 

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

webstek www.krunsj.be. 

 

 

Gsm-gebruik 
 

Wanneer je een gsm of andere kostbare voorwerpen meeneemt op vakantie, dan doe je dit op eigen 

verantwoordelijkheid. Om de vakantiewerking niet te verstoren, is het niet toegelaten om je gsm tijdens de 

activiteiten te gebruiken. De begeleiding spreekt in het begin van de vakantie af op welke momenten dit wel 

kan. Voor sommige van onze jongerenvakanties vragen we bij de inschrijving ook (vrijblijvend) het gsm-

nummer van de deelnemer. Dit doen we enkel in functie van de activiteiten op de vakantie (bijvoorbeeld zodat 

de animatoren je kind indien nodig kunnen bereiken tijdens activiteiten zoals een stadsspel of vrij begeleid 

skiën). We benadrukken graag dat het in geen geval verplicht is om een gsm mee te nemen op vakantie.  

 

 

Bankkaart 
 

Ook wanneer je een bankkaart zou meenemen op vakantie, dan doe je dit op eigen verantwoordelijkheid. 

Voor vakanties naar het buitenland, raden we je in dat geval wel aan om vooraf bij je bank na te gaan of deze 

bankkaart is opengesteld voor betalingen en/of geldafhalingen in het land waar je naartoe reist. Het 

meenemen van zakgeld (cash of onder de vorm van een bankkaart) is toegelaten (bv om een snack of een 

drankje te kopen), maar niet verplicht, gezien al onze vakanties in volpension doorgaan (tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld). 

 

 

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. 

 

 

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

