
 

VAKANTIEBUNDEL ROADTRIP VLAANDEREN 
 

Cultuur, ontspanning, actie én lekker eten? In Vlaanderen kan het allemaal! Op deze onvergetelijke roadtrip 

doen we de coolste activiteiten, waarbij we op maar liefst vier verschillende toplocaties overnachten. Spring jij 

mee de trein op voor deze gevarieerde vakantie? 

 

Uitblinkers: Brussel: streetart-wandeling & workshop graffiti | Brugge: city escape-spel | Gent: kajak in de 

binnenstad & Blaarmeersen (strandzone & muurklimmen) | Antwerpen: MAS & fietstocht 

 

 Zo. 17.07 - vr. 22.07 

 13 - 14 jaar (2009 - 2008) 

 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. 

 

 

VLAANDEREN - JEUGDHERBERGEN IN BRUSSEL, BRUGGE, GENT & ANTWERPEN 

 

Tijdens deze unieke roadtrip reizen we met de trein langs de mooiste plekjes van Vlaanderen. Overnachten 
doen we op deze vier toplocaties: 

 
 Brussel: Breugel Hostel (HH Geeststraat 2, 1000 Brussel) 

 Brugge: Hostel Europa (Baron Ruzettelaan 143, 8310 

Brugge) 

 Gent: Hostel De Draecke (Sint-Widostraat 11, 9000 Gent) 

 Antwerpen: Jeugdherberg Pulcinella (Bogaardplein 1, 

2000 Antwerpen) 

 
Alle hostels beschikken over kamers van 2 tot 6 personen die 

voorzien zijn van een eigen douche en toilet. 

 

 

 

 

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 

 

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

 Station Aalst 

 Station Mechelen 

 

De heenrit zal kort na de middag aanvangen, de terugkomst wordt verwacht in de namiddag. Gelieve 

rekening te houden met onderstaande zaken: 

 We vragen om bij de heenreis zeker tijdig aanwezig te zijn. 

 De momenten die je hierboven kunt terugvinden, zijn voorlopige tijdsindicaties. Deze zijn onder 

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

gecommuniceerd. 

 Ook de exacte locatie van het afspreekpunt 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. 

 

 

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. 

 

 

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

