BINNENLANDSE VAKANTIES

BUITENLANDSE VAKANTIE NAAR OOSTENRIJK
"HET LECHTAL"

TROIS PONTS : van 17 tot 26 juli 2019
Trois Ponts is waar we dit jaar gaan vertoeven
Rij mee en kom daar van al dat lekkers proeven
Onze centen zijn bij André veilig
In de keuken is Muriel (soms) heilig
Stappen door de bossen en zoeken naar de schat
Plonsen in ons eigen zwembad, maar daar is het wel nat
Omdat alles zou verlopen in peis en vree
Nemen Afra en Paula weer toffe begeleiding mee
Twijfel dus niet langer en beslissen maar
Schrijf je vlug in, dan komt alles voor elkaar !
De ploeg van Trois Ponts
Prijs: 460,00€ (KVG-leden),
500,00€ (niet KVG-leden)
Voorschot 50,00€
NIEUWPOORT : van 22 tot 31 juli 2019
Met KVG naar de zee
Dat is voor jou alleen al, plezier voor twee
We nemen die eenhoornluchtmatras alvast mee.
En de zon gaan we zien zakken in de zee,
Lekkere ijsjes eten met een bol of twee.
Hopelijk kom jij graag mee, dan kan je meegenieten van
een kop koffie of thee !
Plakkende groetjes vol zand en zonnecrèmegeur,
van een enthousiaste begeleidingsploeg met
onder andere de “cavia” of was het nu Chloé ?
Groetjes van Karina, Luc, Piet en co.
Prijs: 510,00€ (KVG-leden),
550,00 (niet KVG-leden)
Voorschot 60,00€

Een bergvakantie in de Oostenrijkse Alpen
van 18 juli (ochtend) tot 28 juli 2019 (ochtend)

Wat valt er op onze vakantie te beleven / te ontdekken :
Ons vakantiedorp Holzgau gelegen aan de rivier
de Lech;
Gezonde lucht inademen tijdens wandelingen in
de bergen;
Met de kabelbaan naar meer dan 2000m hoogte
en genieten van bergtoppen rondom ons;
Waan jezelf ridder of jonkvrouw in het kasteel
Ehrenberg in Reutte;
Een bezoek aan de stad Füssen met het kasteel
op de heuvel en vele leuke winkeltjes;
Indien het lukt: een bezoek aan het kasteel
Hohenschwangau van Koning Ludwig II.
Droom jij – net als wij – ook al stiekem van deze
vakantie?
Wel, aarzel dan niet en schrijf je vlug in voor deze
buitenlandse KVG-vakantie !
Ann, Ingrid en de begeleiding van het buitenland.
Prijs: 700,00€ (KVG-leden),
740,00€ (niet KVG-leden)
Voorschot 70,00€

Praktisch : voor alle vakanties
Wie kan er met ons mee?
Iedereen met een verstandelijke handicap die ouder is
dan 18 jaar en zichzelf goed kan behelpen.
Deelnemers moeten ook voldoende kunnen stappen in
huis en buitenshuis. Zo kunnen bv rolstoelgebruikers niet
met ons mee.
Ook deelnemers die extreme voedingsvoorschriften
nodig hebben of een (zeer) specifieke medische en
psychische verzorging, kunnen jammer genoeg niet
mee.
Wat kost een vakantie?
De vakantieprijs is een all-in-prijs, inbegrepen: vervoer,
verblijf, alle maaltijden en drank, alle lokale uitstappen,
bezoeken, vieruurtjes, enz.
Wat moet je nog extra betalen? Kadootjes, kaartjes, ...
Hoe inschrijven?
Het inschrijvingsformulier invullen en sturen naar:
KVG Vlaams-Brabant en Brussel Vakantiewerking
Tiensesteenweg 63 – 3010 Leuven
of mailen naar:
vakanties.vlaams-brabant@kvg.be
én het voorschot voor uw vakantie overschrijven op
rekening: BE92 9793 2380 7223 van KVG Vakanties
Vlaams-Brabant vóór 15 januari 2019 met duidelijke
vermelding : naam deelnemer en vakantie.
Tegen half februari 2019 bevestigen we wie meekan.
De anderen krijgen bericht dat ze op de wachtlijst staan.
Begin maart 2019 worden de nodige documenten
(medische fiches, volmacht, uitnodiging tot betaling, …)
verstuurd.
De inschrijving is pas definitief als alle documenten in
ons bezit zijn én het saldo betaald is, ten laatste op
15 april 2019. Indien beiden niet in orde zijn voor 15 april
2019, wordt de inschrijving geannuleerd.

Noteer alvast de volgende data
(Uitnodiging met concrete info volgt nog)
Zaterdag 22 juni 2019:
Contactdag (van 14u tot 17u)
zaal Genadedal in Kessel-Lo.
Alle vakantiegangers komen dan samen.
Zo leert iedereen elkaar een beetje kennen voor de
vakantie begint. Ouders, familie, begeleiders, ... zijn op
deze dag ook van harte welkom.

Let op
Organisaties (VZW’s) die een betalingsbewijs wensen,
vermelden dit op het inschrijvingsformulier.
Wie het inschrijvingsgeld in delen wenst te betalen
neemt contact op met het secretariaat (0478/59 76 36)
om de nodige afspraken te maken.
Afhankelijk van de informatie op de medische fiche is het
mogelijk dat de inschrijving herzien wordt bv indien de
deelnemer extreme voedingsvoorschriften vraagt of
specifieke medische verzorging nodig heeft die wij niet
kunnen verstrekken.
Deelnemers die voor de eerste maal meegaan, worden
gecontacteerd voor een kennismaking.

Zaterdag 5 oktober 2019:
Napraatdag (van 14u tot 17u)
zaal Genadedal in Kessel-Lo.
Dit is een dag om elkaar nog eens terug te zien:
vakantiegangers, ouders, familie, begeleiding, ...
We bekijken foto’s bij een hapje en een drankje.
Annulatie:
Gelieve zo vlug mogelijk te laten weten indien je na je
inschrijving toch niet kan meegaan. Zo kunnen we
iemand van de wachtlijst een plezier doen.
Annulatiekosten:
bij annulatie zonder ernstige reden en voor
volledige betaling, wordt het voorschot niet
terugbetaald.
als je zonder reden en na volledige betaling
annuleert,
worden
de reële
kosten
aangerekend, met een minimum van 125,00 €
voor een binnenlandse vakantie en 235.00 €
voor een buitenlandse vakantie.
bij ernstige reden en met (medisch) attest wordt
45,00€ administratie- en werkingskosten
aangerekend.

Trois-Ponts 17 tot 26 juli 2019
Nieuwpoort 22 tot 31 juli 2019
Oostenrijk 18 juli tot 28 juli 2019
KVG Vakantiewerking 0478/59 76 36
vakanties.vlaams-brabant@kvg.be

Met de steun van

