VAKANTIEBUNDEL ZEELUCHT, ZEEWATER EN ZEELAND
We trekken naar Cadzand voor een unieke week vol adrenaline. We bengelen metershoog in de lucht tijdens
een vliegensvlugge sessie skyriden. Met een lasergeweer in de ene hand en het stuur van je eigen kart in de
andere hand schakel je nadien aan topsnelheden al je vijanden uit. Ten slotte racen we met ons longboard
naar het strand om de week af te sluiten met een spectaculaire sessie powerkiten.
Uitblinkers: skyriden, laserkarten, powerkiten, longboarden, trampolinepark
Zo. 31.07 - vr. 05.08
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.

CADZAND - GROEPSACCOMMODATIE CADZANDIË
Welkom in Cadzand! Tijdens deze vakantie net over de grens verblijven we een hele week op het prachtige
domein van Cadzandië. We slapen in kleine ‘huisjes’ voor 8 personen die telkens zijn opgedeeld in een aantal
aparte slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een zithoek. Buiten zorgen onder meer de
verschillende grasvelden, een voetbalterrein en een speelbos met een boomhut voor maar liefst 3 hectare aan
sport- en spelmogelijkheden.
Meer info vind je op www.cadzandie.be.
Wil je een brief of kaartje schrijven, dan kan dat naar dit adres:
Krunsj
Naam van je kind
Vierhonderdpolderdijk 10
4506 HL Cadzand
NEDERLAND

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)

VERVOER
Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwachten je aan Groepsaccommodatie Cadzandië
(Vierhonderdpolderdijk 10, 4506 HL Cadzand, Nederland). 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.

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.

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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