SPORT- en ontspanningsvakantie
25 oktober 2019 tot 1 november 2019
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we dit jaar weer met onze club op sportvakantie. Wij hebben
dit jaar gekozen voor Kempense Meren. Dit park ligt in de Limburgse kempen en maakt deel
uit van Sunparks.
Wij gaan mee als gezin, als familie of als vrienden per bungalow. De bungalows liggen in een
bosrijk gebied. Wij (Zwat) organiseren daar onze trainingen, een wandel-of fietstocht, 1x een
gezamenlijk ontbijt, een avondspel, een wedstrijdloop, enz… daar kunnen jullie allemaal aan
deelnemen, maar niets hoeft.

Hoe ga je te werk:
• de bungalow die je wenst reserveer je bij ons
• je stort je voorschot, wij reserveren dan bij Sunparks
• eind augustus krijg je een schrijven om het saldo te betalen
• begin oktober sturen we je een boekje met alle info:
• bungalownummer, programma, registratieformulier enz...
• op 25 oktober kan je op sport- en ontspanningsvakantie vertrekken
Wil je nog meer info, wij beantwoorden je vragen graag per email of telefonisch.
Wie de Kempense Meren niet kent kan alvast een kijkje nemen op
www.sunparks.be - Kempense Meren.
Omdat niet iedereen een week vakantie heeft, hebben we ook de mogelijkheid om een
week, weekend of een midweek mee te gaan.
Gelieve wel het juiste formulier in te vullen en binnen te brengen in de kantine of te mailen
naar nancy-stoop@skynet.be
We hopen jullie daar allen te mogen begroeten.
Het sport- en ontspanningsteam.

ZWAT

SPORT EN ONTSPANNINGSWEEK
SUNPARKS KEMPENSE MEREN
VAN 25 OKTOBER 2019 TOT EN MET 1 NOVEMBER 2019
PRIJZEN BUNGALOWS:
TYPE 4-PERSONEN
TYPE 6 PERSONEN
TYPE 8 PERSONEN

Totale prijs
620.00 euro
730.00 euro
920.00 euro

Voorschot
310.00 euro
365.00 euro
460.00 euro

Indien U uw huisdier wil meenemen, moet U die wel op voorhand inschrijven en
bij jullie voorschot storten.
PRIJS PER HUISDIER per WEEK
24.50 euro
Gelieve uw voorschot te vereffenen via het rekeningnummer :
IBAN BE22 7512 0771 6547
BIC AXABBE22

VOOR 30 MAART 2019

Met vermelding (voorschot Kempense Meren bungalow 4,6 of 8 personenweek)
Inlichtingen bij Cleynen Martine of Stoop Nancy
0497431590
0476651022
Emailadres: nancy-stoop@skynet.be
________________________________________________________________
Inschrijvingsstrook Kempense Meren verplicht binnen te brengen in
kantine.
De familie ……………………………………………wenst zich in te schrijven
voor de sport- en ontspanningsweek en dit voor een bungalow van ….personen
Neemt…..huisdieren mee op vakantie.
Naam:……………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………..
Tel:………………………………………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………..

ZWAT

SPORT EN ONTSPANNINGSWEEKEND
SUNPARKS KEMPENSE MEREN
VAN 25 OKTOBER 2019 TOT EN MET 28 OKTOBER 2019
PRIJZEN BUNGALOWS:
TYPE 4-PERSONEN
TYPE 6 PERSONEN
TYPE 8 PERSONEN

Totale prijs
320.00 euro
380.00 euro
480.00 euro

Voorschot
160.00 euro
190.00 euro
240.00 euro

Indien U uw huisdier wil meenemen, moet U die wel op voorhand inschrijven en
bij jullie voorschot storten.
PRIJS PER HUISDIER per WEEKEND
16.50 euro
Gelieve uw voorschot te vereffenen via het rekeningnummer :
IBAN BE22 7512 0771 6547
BIC AXABBE22

VOOR 30 MAART 2019

Met vermelding (voorschot Kempense Meren bungalow 4,6 of 8 personenweekend)
Inlichtingen bij Cleynen Martine of Stoop Nancy
0497431590
0476651022
Emailadres: nancy-stoop@skynet.be
________________________________________________________________
Inschrijvingsstrook Kempense Meren verplicht binnen te brengen in
kantine.
De familie ……………………………………………wenst zich in te schrijven
voor de sport- en ontspanningsweekend en dit voor een bungalow van
….personen
Neemt…..huisdieren mee op vakantie.
Naam:……………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………..
Tel:………………………………………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………..

ZWAT

SPORT EN ONTSPANNINGSMIDWEEK
SUNPARKS KEMPENSE MEREN
VAN 28 OKTOBER 2019 TOT EN MET 1 NOVEMBER 2019
PRIJZEN BUNGALOWS:
TYPE 4-PERSONEN
TYPE 6 PERSONEN

Totale prijs
385.00 euro
460.00 euro

Voorschot
195.00 euro
230.00 euro

Indien U uw huisdier wil meenemen, moet U die wel op voorhand inschrijven en
bij jullie voorschot storten.
PRIJS PER HUISDIER per Midweek
16.50 euro
Gelieve uw voorschot te vereffenen via het rekeningnummer :
IBAN BE22 7512 0771 6547
BIC AXABBE22

VOOR 30 MAART 2019

Met vermelding (voorschot Kempense Meren bungalow 4 of 6 personenMidweek)
Inlichtingen bij Cleynen Martine of Stoop Nancy
0497431590
0476651022
Emailadres: nancy-stoop@skynet.be
________________________________________________________________
Inschrijvingsstrook Kempense Meren verplicht binnen te brengen in
kantine.
De familie ……………………………………………wenst zich in te schrijven
voor de sport- en ontspannings Midweek en dit voor een bungalow van
….personen
Neemt…..huisdieren mee op vakantie.
Naam:……………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………..
Tel:………………………………………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………..

