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Met kortingen kom je nóg voordeliger weg.  
Top Vakantie biedt 4 kortingsmogelijkheden aan:
Fiscale aftrekbaarheid 

     

Een Top Vakantie voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 
11 jaar is fiscaal aftrekbaar! De maximale aftrek bedraagt 
€ 11,20 per dag per kind. Top Vakantie vzw stuurt je auto-
matisch een fiscaal attest na afloop van jouw verblijf. Indien 
je bij inschrijving een e-mailadres opgeeft, zal dit attest per 
e-mail verstuurd worden.

Korting via werkgever  
     

Een groot aantal werkgevers komt tussen in de kostprijs van 
onze vakanties. Hieronder geven we een lijst mee van onze 
partners. Dit overzicht is echter niet volledig: neem contact op 
met ons of je werkgever voor meer informatie!

Korting via ziekenfonds 
     

We werken samen met verschillende ziekenfondsen die hun 
leden een korting bieden op onze vakanties. Hieronder vind 
je onze belangrijkste partner. Heel wat ziekenfondsen bieden 
een korting aan op onze kinder- en jongeren vakanties. Neem 
contact op met ons of je ziekenfonds voor meer informatie! 

Speciale actie 
     

 “MEMBER GETS MEMBER”: -10 %! 
Ben je al met Top Vakantie weggeweest en wens je een 
vriend(in) of een familielid mee te nemen? Goed idee! Wij 
bieden 10 % korting aan jouw vriend(in) die nog nooit met 
ons mee is geweest en dit geldig op onze verblijven met 
overnachting in België. Om je te bedanken voor je peter- of 
meterschap ontvang jij van ons een kortingsbon ter waarde 
van € 25,00. Deze is geldig op jouw volgende verblijf, niet 
cumuleerbaar met andere kortingen en niet inruilbaar tegen 
geld of een ander betaalmiddel. Je vriend(in) dient enkel jouw 
naam en voornaam te vermelden op het inschrijvingsformulier 
met de vermelding “MGM-actie”.

Meer info over onze ‘lightprijzen’? 
Bel 02 648 98 23, mail naar info@topvakantie.be  
of surf naar www.topvakantie.be.

PLUSPAS
MEER VOOR MINDER

…
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Het abc van Top Vakantie

All in-formule?  
Geen verrassingen! 
Een Top Vakantie, daar 
zit héél wat in! Bij ons 
geen onaangename 

verrassingen net voor het vertrek of tijdens de reis! Met 
uitzondering van het zakgeld is alles inbegrepen (logement, 
transport, volpension, activiteiten, uitstappen, begeleiding, 
verzekeringen, permanentiedienst 24/24 uur, …).

Begeleiding 
Erkende animators zorgen voor evenwichtige activiteiten en 
een ontspannen sfeer. Daarbij houden we altijd rekening met 
jouw mogelijkheden. 

Reis 
Naargelang de bestemming reis je met trein, bus of zelfs per 
vliegtuig. In principe vertrekken al onze groepen vanuit Brussel. 
Bij een trein- of vliegtuigreis zorgt een bustransfer voor 
vervoer van eind bestemming naar vakantie centrum en terug. 

Praktische inlichtingen 
De uurregelingen, de lijst met de reisbenodigdheden en 
andere nuttige inlichtingen worden ongeveer twee weken 
voor de afreis naar de deelnemers verstuurd. Dit gebeurt per 
e-mail naar de deelnemers (ouders/voogd) waarvan we een 
e-mailadres hebben, per post naar de overige deelnemers 
(ouders/voogd). 

Raadpleeg ook alle informatie via het document center op 
onze website www.topvakantie.be. 

Klik rechtsboven om in te loggen en je vindt alle informatie 
(factuur, uurregeling, reisbenodigdheden, attest van deelname 
(na het verblijf), ...) terug over de door jou gereserveerde 
vakantie(s).

Centra 
Alle centra beschikken over uitstekende zalen en lokalen voor 
ontspanningsactiviteiten, aangename restaurants, correcte 
en goed uitgeruste slaapzalen of slaapkamers en sanitaire 
voorzieningen.

Foto’s 
Tijdens en na het verblijf worden soms foto’s gepubli ceerd 
in onze tijdschriften, op onze website, onze social media-
kanalen, … Inschrijven voor één van onze verblijven betekent 
dat zowel deelnemers als ouders hiermee akkoord gaan. Indien 
dit niet het geval zou zijn, dient dit schriftelijk meegedeeld te 
worden bij de inschrijving. Wij moedigen onze begeleiders 
steeds aan om foto’s te nemen en deze via een kampwebsite ter 
beschikking te stellen. In sommige vakantiecentra is het echter 
niet mogelijk om dit reeds tijdens het verblijf zelf te doen. 

Toegankelijkheid en inclusie
Als pluralistische vereniging eerbiedigt Top Vakantie vzw 
elke waardedragende overtuiging. Onze maatschappij bruist 
van de diversiteit. Mensen uit verschillende culturen en met 
verschillende mogelijk heden en vaardigheden leven samen bij 
en met elkaar. Top Vakantie wil daar een afspiegeling van zijn. 
Omdat elke jongere recht heeft op een onvergetelijke vakantie 
tracht Top Vakantie ook toegankelijk te zijn voor iedereen, 
dus ook voor deelnemers met een extra ondersteuningsnood. 
We bekijken elke vraag tot inclusie heel grondig en gaan 
samen met de verantwoordelijke van de jongere op zoek naar 
een geschikte oplossing. We vragen met aandrang om dan 
ook als eerste stap de medische fiche volledig en correct in te 
vullen. Vervolgens nemen we ook telefonisch contact op om 
na te gaan wat de specifieke noden zijn. Hoe zouden we deze 
kunnen opvangen met en in de begeleidingsploeg? Eventueel 
wordt een begeleider ingezet die zorgt voor een specifieke 
een-op-eenbegeleiding zodat de deelnemer zorgeloos aan 
de groepsvakantie kan deelnemen. Zolang de draagkracht 
van de begeleidingsploeg, de morele en fysieke veiligheid 
niet in het gedrang komen en het vakantiecentrum voor de 
specifieke noden toegankelijk is, zijn binnen Top Vakantie 
alle jongeren welkom of gaan we samen op zoek naar 
een oplossing binnen of buiten onze organisatie. We gaan 
zelfs nog een stapje verder. Voor het eerst organiseert 
Top Vakantie vzw de opleiding co-animator. Tijdens een 
inclusieve animatorcursus leren jongeren met een beperking 
in een traject op maat hoe ze een actieve rol volgens hun 
talenten in een begeleidingsploeg op kunnen nemen en later 
zelf een Top Vakantie mee kunnen begeleiden. 

Meer info en inschrijvingen vind je  
via www.topvakantie.be/vorming.

Samenwerkende partner: Konekt vzw

AanspreekPunt Integriteit (API)
Top Vakantie heeft een AanspreekPunt Integriteit. 
Deelnemers, vrijwilligers, hun ouders, begeleiders of andere 
betrokkenen kunnen bij de API terecht met een vraag, 
vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of 
fysieke, psychische en seksuele integriteit. De API zorgt 
voor de eerste opvang, verleent advies bij eventuele 
vervolgstappen en coördineert de interne procedure. Indien 
nodig zal de API de melder doorverwijzen. Verder kan de API 
ook preventieve acties ondernemen binnen Top Vakantie en 
ondersteuning bieden met betrekking tot dit thema. De API 
zal zich echter niet inhoudelijk in de zaak verdiepen.

AanspreekPunt Integriteit Top Vakantie vzw: 
Sarah De Ruyter – 02 648 98 23 – sarah@topvakantie.be

Duurzaamheid
Top Vakantie vzw slaat samen met de Stichting AEP de handen 
in elkaar voor een duurzame wereld. Daarom investeren we 
in groene energie in onze centra. In onze vakantiecentra 
Emmaüs en Excelsior in Sint-Idesbald wordt nu al energie 
gewonnen uit zonnepanelen. 

Fair trade 
Top Vakantie meent het en is gewonnen voor rechtvaardige 
handel en duurzame consumptie, de basis van de campagnes 
van o.a. Oxfam-Wereldwinkels. In onze vakantiecentra Excelsior 
en Emmaüs in Sint-Idesbald bieden we dan ook ‘eerlijke’ koffie, 
thee, chocolademelk, … aan! 

Tot slot …
Top Vakantie vzw neemt duidelijke standpunten in over drugs 
en alcohol. Zonder er een moreel oordeel over te willen vellen, 
passen die niet in onze visie. 

Wil je hier graag meer over weten? Neem een kijkje bij onze 
Algemene Voorwaarden op www.topvakantie.be.
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ZeeklassenSociaal Fonds

Top Vakantie met een hart  
voor kinderen en jongeren! 
Diversiteit bij deelnemesr en vrijwilligers
Top Vakantie is, sinds haar oprichting, een sociaal 
geëngageerde organisatie. Enerzijds kunnen, dankzij haar 
Sociaal Fonds, jaarlijks heel wat kinderen en jongeren uit 
minder bemiddelde gezinnen en gezinnen die het door 
omstandig heden (financieel, medisch, …) moeilijk hebben, 
deelnemen aan onze vakanties. Sociaal kwetsbare kinderen 
en jongeren de kans geven om gratis of tegen sterk 
verminderde prijzen op vakantie te laten gaan, daar gaan 
we voor!  
In deze doen we vaak een beroep op de communicatie-
kanalen van het Steunpunt Vakantieparticipatie en 
VakantieSchakel.

Anderzijds ondersteunen we met Top Vakantie ook diverse 
projecten voor kinderen en jongeren die net dat tikkeltje 
meer zorg nodig hebben. Zo organiseren we reeds jaren, 
samen met de Diabetes Liga, een vakantie voor kinderen 
met diabetes en richten we, samen met Hartekinderen 
vzw, een vakantie voor kinderen met een aangeboren 
hartafwijking in.

Heeft jouw kind trouwens nood aan een bijzondere 
zorg op onze vakanties, neem dan gerust contact op 
met onze diensten en samen kunnen we bekijken wat 
de mogelijkheden zijn en hoe we dit concreet in kunnen 
vullen: extra opvolging, een-op-eenopvolging, ...

Iedereen verdient vakantie! 

De kust heeft ongetwijfeld een speciale aantrekkingskracht. 
Genieten van de natuur, ontspannen op het strand, spelen 
in de duinen, maar ook cultuur opsnuiven: er is voor elk wat 
wils! De kust is dus ook de locatie bij uitstek om er samen 
met klasgenootjes op uit te trekken voor een spetterende 
zeeklas. 

Onze vakantiecentra Excelsior en Emmaüs in Sint-Idesbald 
(Koksijde) zijn beide op maat van kinderen en jongeren en 
hebben een uitstekende ligging op wandel afstand van het 
strand. Beide vakantiecentra zijn erkend als vakantie centrum 
type C door Toerisme Vlaanderen. Emmaüs beschikt boven-
dien over het toegankelijkheidslabel A.

Vakantiecentrum Excelsior
Hotellaan 10,  
8670 Sint-Idesbald 

Excelsior is een prachtig, 
gewezen hotel op 10 minuutjes 
wandelen van het strand. 
Het vakantiecentrum ligt in 
een verkeersvrije straat en is 
dus een veilige locatie voor 
spelende kinderen. Excelsior 
telt 116 bedden en is derhalve 
geschikt voor grote groepen. 
De kamers zijn verdeeld over 
2 verdiepingen. Op het gelijkvloers 
en op de verdieping -1 bevinden 
zich activiteits lokalen en een grote 
eetzaal.

Aantal bedden: 116

Aantal kamers: 18 (voorzien 
van een lavabo en douche)

Aantal activiteitslokalen: 5

Speelterreinen met speeltuigen

Huize Emmaüs
E. Bertrandlaan 23,  
8670 Sint-Idesbald

Emmaüs is een villa te midden van 
een groot domein met speeltuin 
en op 10 minuutjes wandelen 
van het strand. Emmaüs beschikt 
over een grote, omheinde tuin. 
Het vakantie centrum ligt in een 
rustige straat en is daarom veilig 
voor spelende kinderen. De villa 
heeft ook een grote eetzaal en 
meerdere activiteitslokalen.

Aantal bedden: 85

Aantal kamers: 13

Rolstoeltoegankelijk 
(personenlift)

Aantal activiteitslokalen: 3

Speelterrein met speeltuin

Interesse om een zeeklas te organiseren in Excelsior of Emmaüs? Neem dan contact op met onze diensten. Wij helpen u graag verder!
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3 tot 6 jaar
Troetelvakantie! 

De eerste keer alleen met vakantie 

gaan is voor jou een hele 

uitdaging. Onze lieve animators 

staan altijd voor je klaar en zullen 

je alle aandacht geven die je 

nodig hebt. Je logeert in een 

leuke en gezellige omgeving 

waar je je geen moment zal 

vervelen!

Een onvergetelijke 
vakantie  
dicht bij huis
Top Vakantie stelt je de tofste themavakanties voor, verspreid over het hele 
land. Onze verblijven bieden je nét dat tikkeltje extra! Je wordt beter in je 
favoriete sport, activiteit of hobby, je leeft je uit en laat je fantasie de vrije loop. 
Onze vakanties worden uitgewerkt en geanimeerd door teams gemotiveerde 
begeleiders die Top Vakantie zelf opleidt. Je mag dus rekenen op begeleiders 
die weten wat ze doen. 

Onze pedagogische projecten hebben aandacht voor de bijzonderheden van 
elke leeftijdsgroep. Persoonlijke aandacht en respect voor jouw achtergrond 
en overtuiging zijn bij ons vaste waarden. Want dat jij je meteen oké voelt in 
de groep vinden we even belangrijk als het programma zelf!

6 tot 8 jaar / 8 tot 10 jaar Op ontdekking ... 
Joepie, jij gaat op Top Vakantie! 
Veel vriendjes en vriendinnetjes 
maken en leuke begeleiders die jou van alles leren. Leef je helemaal uit terwijl je je 

verkleedt, speelt op het strand 
of in het bos en je heel wat nieuwe dingen ontdekt!

10 tot 12 jaar 
Let’s be friends! 

Wauw, eindelijk vakantie! Tijd voor 

het échte leven. Met Top Vakantie 

is geen enkele uitdaging te groot. 

Sterker nog: je begint er gewoon 

zélf aan! Samen met nieuwe 

kameraadjes die er net als jij  

heel veel zin in hebben.

12 tot 14 jaar / 14 tot 16 jaarMeer dan een vakantie!  Met Top Vakantie gaan er nieuwe 
werelden open. Aan jou om ze te ontdekken! Of het nu 

gaat over sport, computer- of 
talenkennis, ... Top Vakantie pakt 

het professioneel aan. Jouw 
waardevolle vakantietijd blijft  je voor altijd bij!

16+ jaar
Young adults! 

Top Vakantie biedt je een 

goedgevulde, leuke vakantie 

waar jouw inbreng wordt 

gewaardeerd. Of je nu een 

avontuur wil beleven, iets bij wil 

leren of gewoon even je zinnen 

wil verzetten, wij hebben zeker 

iets voor jou!
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Piraten
Schip ahoi!  Met daguitstap naar Plopsaland!     
Een oude schatkaart toont ons de weg naar de gouden schat. De Zee van het Grote Zeemonster 
en een storm van windkracht 10 kunnen ons niet afschrikken. Wij zijn dappere piraten die elk 
gevaar trotseren en de schat zullen vinden! Tijdens onze piratenopleiding leren we hoe we goed 
kunnen klimmen in de mast, maken we een eigen piratenzwaard, graven we diepe putten in 
het zand en varen we zelfs met een boot op zee. Tijdens een dagje in Plopsaland trotseren we 
ook de attractie ‘Storm op Zee’ van Piet Piraat. Piraatjes, wij zijn allemaal echte maatjes, land 
in zicht! Jongens en meisjes klaar? En graven maar!

18/07-25/07/20
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 3-8 jaar € 390
11/07-18/07/20
25/07-01/08/20

Sint-Idesbald 
Emmaüs

Goed gesmurft!
Welkom in Smurfendorp  Met daguitstap naar Plopsaland!     
Tijdens ons verblijf in Smurfendorp leert Schildersmurf ons het allermooiste portret smurfen. 
We smurfen ook samen met Smulsmurf smurfbeientaart en Muzieksmurf leert ons de mooiste 
smurfenliedjes smurfen. Terwijl Boerensmurf ons smurft hoe we zelf de Salsaparillaplant 
kunnen planten, worden we door Natuursmurf in de buurt rondgesmurft. Potige Smurf 
smurft samen met ons dan weer de meest sportieve spelletjes. Natuurlijk zullen ook de andere 
Smurfen niet ontbreken. We leren ze deze week allemaal kennen. Onder leiding van Grote Smurf 
moeten we trouwens ook de stoute tovenaar Gargamel verslaan! Ben jij klaar om deze week 
goed te smurfen?!

01/08-08/08/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8 3-8 jaar € 390

15/08-22/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs

Verover  
de Middeleeuwen …
in het spoor van de Vikingen!    
Droom jij ook van een leven als ridder of edele jonkvrouw? Of zie je jezelf eerder als 
een sterke Viking? Na deze vakantie hebben de Middeleeuwen geen geheimen meer 
voor jou. Hoe belangrijk waren de vrouwen bij de Vikingen? Hoe leefden de ridders en 
jonkvrouwen in die tijd? En wat met hoorns op de helm van een Viking? Je komt het 
allemaal te weten! We bezoeken een abdij, ontdekken er hoe de monniken leefden 
en werkten en leren schrijven als een monnik. We maken onze eigen wapenschilden 
en zwaarden en houden een heus middeleeuws tornooi. Maar er is nog meer! Kom 
mee op veroveringstocht met de Vikingen en verzamel al je lef om de roofvogels te 
trotseren. Als klap op de vuurpijl bezoeken we één van de vele kastelen in de buurt 
en overnachten we onder een prachtige sterrenhemel. We sluiten onze vakantie af 
met een heus middeleeuws volksfeest! Ben jij klaar voor deze reis terug in de tijd? 

11/07-21/07/20
10/08-20/08/20

Herbeumont 
Le Terme

11 8-12 jaar € 415

Cowboys  
en Indianen 

De Grote Sachem heeft gesproken
Met namiddag mechanische stier!         

Welkom in de Far West! Samen met de indianen van opperhoofd Blote 
Voet bouwen we onze eigen tipi, gaan we op speurtocht en dansen we 

rond onze totempaal. We leren ook onze pony verzorgen en berijden. Net op tijd blijkbaar, 
want aan de horizon verschijnen de cowboys, klaar om jullie naar de eeuwige jachtvelden 
te jagen! Halen we onze strijdbijlen boven of verbroederen we samen met cowboy 
Maverick en zijn vrienden in de plaatselijke saloon? Ook van cowboys kunnen we immers 
nog heel wat leren! Tijdens een rit op onze mechanische stier wordt bepaald wie de beste 
rijder van ons kamp is en dus met de rodeotrofee huiswaarts keert.

11/07-18/07/20
25/07-01/08/20

Leignon 
Manege

8 6-10 jaar € 415

Avontuur

nieuw!

nieuw!
nieuw!

nieuw!

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.
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Bosbengels
The forest will be ours!  Met uitstap naar Cap Nature    
Ben jij klaar om op ontdekking te gaan doorheen de Ardense bossen en buitenlucht? Tijdens 
spannende tochten verken je het bos en leer je oriëntatietechnieken. Je maakt een houten 
hut, leert sjorren en vuur maken. Je slaapt zelfs een nachtje in een tent onder de sterrenhemel. 
We gaan op zoek naar extra avontuur in het avonturenpark van Cap Nature: een dag vol durf 
en uitdaging! Daarnaast staan er ook heel wat bosspelen en toffe spelletjes op het programma. 
Om ons avontuur helemaal compleet te maken trekken we er uiteindelijk ook nog eens 2 dagen 
op uit en overnachten we op een camping in de buurt.  
Trek je stapschoenen maar al aan! Ben jij er klaar voor?  
Ja? Dan worden de bossen ons terrein!

11/07-21/07/20
10/08-20/08/20

Herbeumont 
Le Terme

11 6-10 jaar € 415

Gek op natuur
Een aparte kijk op de dieren- en plantenwereld   
Ben jij helemaal gek van de natuur en wil je er graag alles over ontdekken? Kom je dan tijdens deze 
‘puur natuur’-vakantie in ons kasteelpark in Filot-Hamoir en de Ardense bossen onderdompelen 
in de wondere wereld van planten en dieren. We trekken erop uit op zoek naar grote roofdieren, 
spotten samen met een natuurgids water- en bosdieren en verkennen de donkere grot waar de 
vleermuizen overwinteren. Tijdens een wandeling met pony bij het krieken van de dag zoeken we 
naar ochtenddiertjes en bij schemerdonker bewonderen we hoe de nachtdieren wakker worden. 
Ook leren we veel over planten: we gaan samen (moes)tuinieren en maken een Chinese tuin, 

maken kennis met verschillende bomen en planten en komen te weten hoe je een boom moet 
meten. We knutselen ook zelf insectenhuisjes, een terrarium en herbarium in elkaar. Kortom, 
onze ‘groene vingers’ zullen heel wat kunnen beleven. En wanneer we moe maar voldaan 

de dag afsluiten, dromen we weg bij de sterren boven ons.

11/07-18/07/20
08/08-15/08/20

Filot-Hamoir 
Château d’Insegotte

8 8-12 jaar € 395

BelgoTrip
Op roadtrip in eigen land    
Met een treinticket in de hand en de rugzak 
op trekken we door ons eigen kleine Belgenlandje! 
Je zal ongetwijfeld op heel wat verborgen pareltjes 
botsen. Snuif de sfeer op in het bruisende Antwerpen. Het Zuid, 

het Eilandje, de vele leuke straten, … dat moet je gezien hebben! Of wat dacht je van 
het ‘vree wijze’ Gent? Kuier door het Patershol, geniet van het zonnetje op de Graslei en 

laat je betoveren door de vele historische gebouwen. Uiteraard mag ook onze hoofdstad Brussel 
niet ontbreken. Dat deze wereldstad meer te bieden heeft dan de Nieuwstraat alleen laten we 
jou graag zien. Ook over de taalgrens valt veel te beleven. Luik is absoluut een bezoekje waard 
en zal je ongetwijfeld kunnen bekoren. In elke stad pikken we wat cultuur mee, leven ons uit 
in de leukste stadsspelen en genieten vooral van het samenzijn. Opgelet, de plaatsjes voor 
deze leuke ontdekkingsreis in eigen land zijn beperkt, wees er dus snel bij!

02/08-08/08/20 Jeugdherbergen 7 14-18 jaar € 440

Into the woods
Voor echte avonturiers!  Met uitstap naar Cap Nature         
Heb jij zin in een avontuurlijke vakantie boordevol sport, spel 
en avontuur? Uitstekend, want tijdens deze vakantie tuimel je 
van de ene knotsgekke activiteit in de andere. Het uitgestrekte 
domein van ons vakantieverblijf en de bosrijke omgeving lenen 
zich uitstekend tot uren buiten spelen en genieten van het 
groen in de heerlijke buitenlucht. Er staat je dus heel wat te 
wachten: dagtochten en bossurvivals waar je de vaardigheden 
aanleert om te overleven in de wilde natuur, spannende bosspelen, een dag vol 
uitdagingen in het avonturenpark Cap Nature, een initiatie mountainbike, …  
We bouwen ook onze eigen boomhut, leren sjorren en overnachten onder de 
sterren hemel. Daarnaast zorgen onze animators voor heel wat animatie waardoor 
je vervelen onmogelijk is. Buiten spelen was nog nooit zo leuk!

11/07-21/07/20
10/08-20/08/20

Herbeumont 
Le Terme

11 10-14 jaar € 415

Luik

Brussel

Antwerpen

Gent

Avontuur

nieuw!

nieuw!
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Avontuur

Mini Kicks
Een vakantie voor mini-durfallen!  Met uitstap naar Durbuy Adventure!

Ga jij als kleine waaghals graag op zoek naar wat spanning en avontuur tijdens je vakantie? 
Onze animators zorgen daarvoor! Zo toveren we een blotevoetenpad vol uitdagingen tevoor-
schijn. Durf jij over de stekelige takken of de prikkende steentjes lopen? In onze zelf in elkaar 
gestoken ‘escape room’ los je spannende raadsels en moeilijke puzzels op om de sleutel terug 
te vinden en je kampgenootjes en jezelf te kunnen bevrijden. We duiken ook onder de grond 
en bezoeken de grotten van Comblain. Ook leren we de beginselen van voltige. We wagen ons 
zelfs aan een wedstrijdje ‘Wie kan het langst op de rug van een paard blijven staan?’. Verder 
eten we samen marshmellows rond een kampvuur en de echte durvers wagen zich nadien 
zelfs aan een nachtje buitenslapen. Uiteraard ontbreekt een uitstap naar 
Durbuy Adventure niet op het programma! Actie, avontuur en durf zijn 
de sleutelwoorden van deze uitdagende vakantie!

11/07-18/07/20
08/08-15/08/20

Filot-Hamoir 
Château d’Insegotte

8 4-7 jaar € 395

Ravotters
Een hele week ravotten!  Met uitstap naar Plopsaland!    
Deze vakantie staat garant voor heel wat te gekke activiteiten in de heerlijke buitenlucht.  
Onze vakantielocatie leent zich uitstekend tot uren buiten spelen en genieten. Er staan heel wat 
sportieve en avontuurlijke activiteiten op het programma! Op welk parcours ben jij de snelste? 
Dat voor de denkers, de durvers of dat in de hoogte? Of hou jij misschien het meest van al van 

dat waar de teamspirit primeert? Wie bouwt het mooiste en wie het 
hoogste zandkasteel? We gaan ook op verkenning in de buurt 
tijdens een zoektocht. Verder houden we een gocartrace en 
kunnen we al onze energie kwijt tijdens een zwempartijtje in het 
zwembad. Een uitstap naar Plopsaland mag hier natuurlijk ook 
niet op het programma ontbreken! Een echte topper,  
deze vakantie!

04/07-11/07/20 Sint-Idesbald 
Excelsior

8
6-10 jaar

€ 390
18/07-25/07/20 6-12 jaar

Summer Kicks XL
Een extra portie thrills aan zee!  Met uitstap naar Plopsaqua!    

Elf dagen lang een combi van strandpret en super spannende activiteiten: de ideale mix voor 
een kei coole ervaring! Waag je aan een touwenparcours hoog boven de grond of wat dacht je 
van een laserbattle waarbij je jouw kampgenootjes probeert uit te schakelen? Mag het nog wat 
meer zijn? Dan is de hindernissentocht boven het water zeker iets voor jou. Zorg dat je niet valt! 
Ook de Island Trophy, een hele reeks sportieve uitdagingen in groep zowel op het land, in het 
water als in de lucht, vraagt van jou de nodige portie lef! Om jouw durf te bewijzen trekken we 
naar Plopsaqua waar je sensatie op kan zoeken in één van de vele duizelingwekkende glijbanen. 
Spanning verzekerd! 

Als echte avonturiers overnachten we in goed uitgeruste tenten voorzien van bedden.

01/07-11/07/20
31/07-10/08/20

Oostduinkerke 
De Eglantier

11 8-12 jaar € 425

Summer Kicks
Chills & thrills aan zee  Met uitstap naar Plopsaqua!    
Deze vakantie biedt jou een combi van strandpret en 
superspannende activiteiten, de ideale mix voor een keicoole 
ervaring! Waag je aan een sessie kiting op het strand of wat 
dacht je van een laserbattle waarbij je jouw kampgenootjes probeert uit te schakelen? 
Mag het nog wat meer zijn? Dan is de hindernissentocht boven het water zeker iets voor 
jou. Zorg dat je niet valt!

Om jouw durf extra te bewijzen trekken we eropuit naar Plopsaqua waar je sensatie kan 
opzoeken in één van de vele duizelingwekkende glijbanen. Spanning verzekerd!

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20 
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 8-12 jaar € 410

11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Sint-Idesbald 
Emmaüs
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Avontuur

Super Kicks
Alleen voor echte durfals!   
Mag het voor jou wat meer zijn? Voel jij de adrenaline graag door je lichaam stromen? Heb jij 
een goeie portie lef en ga je geen uitdaging uit de weg? Dan is dit Superkickskamp je op het 
lijf geschreven! Waag je aan een expeditie door het bos waar je de evenwichts piste trotseert, 
op en onder touwenpistes kruipt en leert sluipen als een echte paracommando. Of wat dacht je 
van een laserbattle waarbij je jouw kampgenootjes probeert uit te schakelen? Ook ondergronds 
beleef je een uniek avontuur tijdens een kruiptocht door grotten. Op handen en knieën ontdek 
je ondergrondse gangen. Daarnaast voorzien onze animators een bonte mix van uitdagende 
activiteiten: maak je op voor een nacht onder de sterren, koken in de 
buitenlucht en heel wat andere uitdagingen. Dit wordt 
ongetwijfeld de vakantie van je leven!

04/07-11/07/20
18/07-25/07/20
01/08-08/08/20
15/08-22/08/20

Leignon 
Manege

8 8-12 jaar € 390

11/07-18/07/20 
08/08-15/08/20

Filot-Hamoir 
Château d’Insegotte

Super Kicks XL
Voor echte durfals!  Met uitstap naar Adventure Valley     
Is extreem your middle name? Durf jij tot het uiterste te gaan? Tijdens dit 
verblijf voel je de adrenaline door je lichaam stromen! Schakel je tegenstanders 
uit tijdens een avondlijke laserbattle. Spring alsof je leven ervan afhangt op 
het langste springkastelenparcours van België. Trotseer de Ourthe in je kajak 
(indien het waterniveau op peil is) of beklim kronkelende bospaadjes tijdens 
een mountainbike-excursie. Een bezoek aan Adventure Valley, een nachtje 
buiten slapen onder de sterrenhemel, obstacle runs, nighttrails, een spannende 

tweedaagse en de Duo Zipline maken het programma 
compleet. Je trotseert de ene na de andere uitdaging. Alle 
ingrediënten voor een vakantie vol kicks en spanning zijn 
aanwezig! Nu jij met je nodige portie lef nog!

25/07-01/08/20
22/08-29/08/20

Filot-Hamoir 
Château 

d’Insegotte
8 10-14 jaar € 420

Sea Survival
Kruip in de huid van een avonturier!   
Avontuur en waterpret staan centraal tijdens deze vakantie 
voor echte zee-avonturiers. Waag je aan een wilde tocht per 
raft op de Noordzee en stel je zeebenen op de proef. Ook 
kajakken op zee vraagt heel wat van je armspieren! We ervaren 
de kracht van de wind tijdens een sessie kiting en tonen een 
goede portie lef wanneer we droog proberen te blijven op een 

hoogteparcours boven het water. Als kers op de taart kan je naar hartenlust springen op de blob, 
een gigantisch luchtkussen waarop jouw vrienden jou metershoog de lucht in laten vliegen! 

Logeren doe je als echte avonturiers in tenten met bedden, in je eigen slaapzak. De verplaatsingen 
naar de activiteiten gebeuren per fiets. Deelnemers moeten dus kunnen fietsen.

01/07-11/07/20
31/07-10/08/20

Oostduinkerke 
De Eglantier

11 12-16 jaar € 450

Beau fort
Verzamel de sleutels!    
Er waait een stevige bries door deze vakantie! Samen met de 
groep strijden jullie om de sleutels die naar de schatkist leiden. 
Hoelang kunnen jullie samen op een surfplank blijven staan? 
Hoe lang blijft jullie kite in de lucht? Maken jullie het grootste en 
het mooiste fort dat Top Vakantie ooit zag? Teamspirit en doorzettingsvermogen worden 
twee sleutelwoorden in deze vakantie. Maar ook de individuele uitdagingen gaan we niet 
uit de weg. Ben jij durfal genoeg om de Indoor Skydive te trotseren? Avontuur en sensatie 
verzekerd! Sla de handen in elkaar en wie weet worden jullie wel de Beau Fort-winnaar!

01/07-11/07/20
31/07-10/08/20

Oostduinkerke 
De Eglantier

11 8-14 jaar € 425

nieuw!
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Fata Morgana
Dit wordt jouw 5-sterrenkamp!    

Stel je een top 10 van de meest hippe hashtags van dit moment samen, dan 
hebben #throwback en #vintage daar zeker hun plaats in. Wij gaan deze 
week helemaal #vintage en kiezen voor een #throwback naar de nillies. Van 
2004 tot 2009 keek iedereen op zondagavond sowieso naar het legendarische 
tv-programma Fata Morgana waarin elke week een andere stad 5 grote 
opdrachten in een bepaald thema te vervullen kreeg. Per opdracht die tot 
een goed einde gebracht werd verdiende de stad een ster. Onze opdrachten 
worden pas kort voor de vakantie kenbaar gemaakt. Verdienen we dankzij 
teamspirit, creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen tijdens de 
slotshow op het einde ook de 5 sterren voor ons kamp?

04/07-11/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 430

nieuw!

nieuw!

Avontuur

Splash
Een vakantie vol waterplezier!   
Voel jij je als een vis in het water? Is geen uitdaging op of in 
het water je te groot? Geniet van uiteenlopende sporten onder 
begeleiding van ervaren instructeurs. Haal je hart op aan 
windsurfen, kajakken, kano varen of beleef de tijd van je leven 
in het 2000 m² grote WOW-waterpark vol opblaasbare attracties 
die zorgen voor massa’s fun! Neem een duik in het zwembad 
of kies voor de waterglijbaan. Maar daar blijft het niet bij! Ook 
naast het water bieden we je enkele uitdagende activiteiten aan 
zoals een kliminitiatie, oriëntatietechnieken en boogschieten. 
We maken er samen met jou een spetterende week van!

18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers  
‘t Schipken

8 8-14 jaar € 440

The Big Splash
  Een week bomvol waterpet!  Met uitstappen naar verscheidene zwemparadijzen

Niets leuker dan een zomervakantie in het water! Zoek jij de kicks graag op en ben 
je niet weg te slaan uit een zwembad? Duik dan mee in deze spetterende zwem-
vakantie! Deze week ontdek je te gekke zwembaden. Test de coolste glijbanen uit 
in Plopsaqua en trotseer de wilde golven van het subtropische zwembad Aquafun in 
Oostduinkerke. Laat je ook meevoeren in de wildwaterbaan of daag je kampgenoten 
uit tijdens het baantjeszwemmen in het Blekkerbad in Koksijde. Sensatie verzekerd! 
Naast al dat zwemmen staan onze animators paraat met een activiteitenprogramma 
vol fun en actie op het domein en het strand. Een spetterende vakantie gegarandeerd!

04/07-11/07/20 Sint-Idesbald 
Excelsior 8

8-14 jaar

€ 435
22/08-29/08/20 8-12 jaar

15/08-22/08/20 Koksijde 
De Zevensprong

8-14 jaar

22/08-29/08/20 12-16 jaar

Mega Zee Week
Eindig de zomer met een knal! 

Met uitstappen naar Plopsaland, Plopsaqua en Hangtime!   
Vul jouw zomervakantie in met een ferme portie fun en ravotten tijdens 
de Mega Zee Week. We genieten een week lang volop van wat de kust 
ons te bieden heeft: uren fun op het strand, gocartraces op de dijk en 
samen chillen bij een prachtige zonsondergang. De uitstappen zorgen voor 
de kers op de taart. Spring alsof je leven ervan afhangt in het trampoline-
park Hangtime, test de coolste glijbanen uit in Plopsaqua en beleef een 
onvergetelijke dag tussen al je favoriete tv-helden in Plopsaland. Daarnaast 
zorgen onze begeleiders voor een spetterend animatieprogramma.  
Onvergetelijke vakantiedagen!

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 6-14 jaar € 460

Top Vakantie zomer 2020
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Avontuur

Missie Adrenaline
Voor wie kickt op avontuur  Met dagje ski of snowboard in Ice Mountain!   
Mag het voor jou iets meer zijn? Deze vakantie is een combinatie van fun, actie en avontuur 
voor iedereen die graag zijn of haar grenzen verlegt. Waag je aan een waanzinnig touwen-
parcours hoog boven de grond, leef je uit tijdens een sensationele paintballwedstrijd en 
schakel al je tegenstanders uit tijdens een laser game. De uitdaging is compleet tijdens een 
dagje indoor skiën of snowboarden in Ice Mountain in Komen. Aan jou de keuze!

Je beleeft de ene na de andere uitdaging. Voel de adrenaline!

25/07-01/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
8

8-14 jaar
€ 510

16/08-21/08/20
Mesen 

Peace Village
6 € 490

Paintball
Zoek dekking!   
Train alvast je scherpschutterskunsten, want deze week gaan we voorzien van een arsenaal aan 
paintballkogels, de strijd aan met onze kampgenoten. Deze vakantie trekken we er maar liefst 
vier keer op uit om te paintballen. Je leert heel wat technieken bij! Word jij de onverslaanbare 
strijder op het paintballveld? We wisselen het paintballen af met avontuurlijke activiteiten zoals 
een hoogte parcours. Daarnaast zorgen onze animators voor spetterende spelen. Alle ingrediënten 
voor een onvergetelijke week zijn aanwezig!

04/07-11/07/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 48511/07-18/07/20
25/07-01/08/20
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Leignon 
Manege

xtreme Adventure
Alleen voor echte durfals!   
Met uitstappen naar verschillende avonturenparken!  

Mag het voor jou wat meer zijn? Voel jij de adrenaline graag door 
je lichaam stromen? Heb jij een goeie portie lef en ga je geen 
uitdaging uit de weg? Dan is dit verblijf je op het lijf geschreven! 
Gedurende twee dagen trekken we naar Adventure Valley, het 
grootste avonturenpark van België. Spannende hoogteparcours, 

death rides, slingeren door de bomen, door grotten kruipen of sluipen 
zoals echte paracommando’s, … hier kan het allemaal.

Daarnaast staan er ook een dag in het avonturenpark van Dinant, een sessie 
paintball en een uitstap naar het grote domein van Chevetogne op het 
programma. Een goed gevulde avontuurlijke vakantie voor waaghalzen!

04/07-11/07/20
18/07-25/07/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20

Leignon 
Manege

8 12-16 jaar € 390

Challenge 
Adventure
Verleg je grenzen!  Met uitstap naar TerrAltitude    
Zoek je graag de spanning op? Klaar voor wat actie? Dan heeft 
Challenge Adventure heel wat voor jou in petto. Zo brengen we 
onder meer een bezoek aan het avonturenpark TerrAltitude met 
heel wat duizelingwekkende activiteiten. Wat dacht je van een vrije 
val vanop 8 meter hoogte of een kabelafdaling aan 130 kilometer 
per uur? Uiteraard kan ook een stevige sessie paintball niet ontbreken. Als afsluiter 
crossen we door de bossen op een ‘all terrain’ step, een unieke activiteit! Daarnaast 
zorgen onze animators voor heel wat grensverleggende activiteiten en animatie. 
Deze vakantie ga jij tot het uiterste!

11/07-18/07/20
01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Petite-Chapelle 
Les Sarts

8 12-18 jaar € 515

nieuw!
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Crea, muziek en dans

Do-Re-Mi
Er zit muziek in deze vakantie!   
We nemen je deze week mee op een muzikale wereldreis! Elke dag ontdekken  
we een nieuw stukje van de wereld en vormen dit om tot een muzikaal spektakel! 
We spelen op instrumenten en bewegen op muziek. Zingen, trommelen, dansen, … 
het hoort er allemaal bij. We voelen de muziek kriebelen tot in onze kleine teen! 
Daarnaast maken we ook tijd voor knutselen, verhaaltjes lezen, leuke verkleed-
partijtjes en heel veel te gekke spelletjes!

Met de zee vlakbij kan heel wat strandpret uiteraard niet ontbreken. 

04/07-11/07/20 Sint-Idesbald – Excelsior
8 3-6 jaar € 390

15/08-22/08/20 Sint-Idesbald – Emmaüs

Music  
Maestro
Een muzikale reis   
Hou je van zingen? Dans je graag? Beweeg jij ook al bij het horen 
van de eerste noot van jouw favoriete liedje? Kom dan mee op 
deze muzikale reis! We nemen onze eigen zomerhit op, maken 
een bijhorende videoclip en veroveren hiermee het muzikale hart 
van elke inwoner van Sint-Idesbald. Natuurlijk leren we ook spelen 
op echte instrumenten, maar wedden dat onze zelfgebouwde 
instrumenten nog beter zullen klinken? 

Naast de muzikale activiteiten ravotten we er op los op het strand, 
aan zee of in de ruime speeltuin van het vakantiecentrum.

04/07-11/07/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8 6-12 jaar € 390

15/08-22/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs

Waterballet
Sierlijk door het water   

Droom jij ervan om eens te proeven van water ballet? Kan je niet wachten om bij een volgend 
zwembad bezoek jouw vrienden te betoveren met jouw prachtige bewegingen in het water? 
Onze instructeur leert je de kneepjes van het vak! Waterballet of synchroon zwemmen is 
natuurlijk meer dan alleen sierlijk in het water zijn. Het vraagt lenigheid, conditie, kracht, elegantie 
en ritmiek. Daar oefenen we deze week op. Dagelijks krijg je minimaal één uur les. Daarnaast 
genieten we volop van alles wat het prachtige domein te bieden heeft!

25/07-01/08/20
08/08-15/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers – ‘t Schipken

8 6-12 jaar € 440

Kids’ Yoga
Een kennismaking met yoga op kindermaat    
Yoga wordt alsmaar populairder en ook kinderen ervaren steeds vaker 
hoe leuk yoga wel niet kan zijn! Deze vakantie ontdek je er alles over. 
Spelenderwijs leren we verschillende basis houdingen aan en ver diepen 
we ons op creatieve wijze in het hoe en waarom van yoga. 

Onze ervaren instructeur leert jou tijdens twee uur yoga per dag om te 
bewegen en tot rust te komen. Yogahoudingen, ontspannings oefeningen, zang, dans, 
meditatie en massage vormen de basis. Naast yoga maken we ook tijd voor creatieve 
animatie zoals mandala’s tekenen, muziek maken en uiteraard ook heel veel speelplezier 
op het strand en in de duinen. Klaar om helemaal ‘zen’ te worden?

01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald – Excelsior

8 8-12 jaar € 390
11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Sint-Idesbald – Emmaüs

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

i.s.m. Muzikids vzw

i.s.m. Muzikids vzw
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Crea, muziek en dans

Maffe Meiden
Voor straffe meisjes!   
Meisjes aan de macht tijdens deze leuke meiden vakantie! Deze week hebben jullie het voor 
het zeggen! We leven ons uit met uren knutselen en creatief zijn, we maken mooie juweeltjes 
en genieten van beauty verwennerij. Glittertattoos, gekke kapsels, ... het hoort er allemaal bij! 
Of wat dacht je van een pyjamaparty en een gezellige filmavond? Onze animators staan voor 
jou klaar met een leuk programma. 

Maar meisjes weten natuurlijk ook wat ravotten is! Daarom trekken we er eveneens op uit 
naar het strand en gaan we helemaal uit de bol op het vakantiedomein.

11/07-18/07/20 Sint-Idesbald 
 Emmaüs

8

6-10 jaar

€ 39025/07-01/08/20 8-12 jaar

01/08-08/08/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
6-10 jaar

Van naald tot draad
Maak je eigen hippe kledij!   
Met de naaimachine in de aanslag toveren we de leukste spullen tevoorschijn! 

Je leert stap voor stap de naaitechnieken kennen en maakt zelf je eigen kledingstuk. 
We geven onze eigen kledij ook een coole make-over. Tover dat saaie T-shirt om, geef die 
oude jurk een opknapbeurt en je loopt er weer helemaal hip bij! Onze ervaren instructeur staat 
je de hele tijd bij en leert je de naaimachine van a tot z kennen. Naast het naaien wagen we 
ons ook aan enkele andere creatieve technieken. We geven jou eveneens een basis haken en 
breien waar je thuis verder mee aan de slag kan. 

Binnenkort paradeer jij met je eigen creaties. Dat zal heel wat jaloerse blikken opleveren!

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20

Koksijde 
De Zevensprong

8 8-12 jaar € 395
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

Circustechnieken
Welkom in de wondere wereld van het circus    
In het Provinciaal Domein De Gavers maak je kennis met allerlei 

circustechnieken: jongleren met doekjes, balletjes, diabolo’s, kegels en ringen. 
Evenwichtsoefeningen zoals eenwieleren, rolla bolla, koorddansen, ton- en 
ballopen testen jouw vaardigheden eveneens uit. Ook clownerie, acrobatiek, 
ballonplooien en goochelen komen aan bod. Je verbluft je vrienden met 
indrukwekkende toeren en wordt een echte artiest! Onze instructeurs hebben 
meerdere jaren ervaring in de circuswereld en proberen jullie zoveel mogelijk 
van hun kunnen bij te brengen. Als je veel oefent en samenwerkt kan je 
heel wat kunsten vertonen! Buiten de circuslessen profiteren we volop van 
de mogelijkheden en de infrastructuur van het domein om leuke en toffe 
animatie te beleven.

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers – ‘t Schipken

8 6-12 jaar € 450

De Modeacademie
Van idee tot catwalk   
Fashion addicts en modieuze zielen die liever een trend 
zetten dan er een te volgen kunnen hun creativiteit 
volop tot uiting laten komen tijdens dit verblijf. Je 
gaat aan de slag met een naaimachine en hopen stof 
die liggen te wachten om door jou tot een geslaagd 
ontwerp omgetoverd te worden.  
Je creëert eigen outfits en te gekke accessoires. 

Stijlvol en elegant, kleurrijk of eenvoudig getint, klassiek of modern, 
heel meisjesachtig of net wat stoerder? Je hebt het zelf in de hand! 
Wanneer we niet creatief aan de slag zijn, staan onze animators paraat 
met een gevarieerd animatieprogramma.

11/07-18/07/20
08/08-15/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485
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Impro!
Wat zeg je?   
Vind je het maar saai om teksten uit het hoofd te leren? Maak 
dan kennis met het improvisatietheater! We dompelen je onder in 
de wereld van beweging, humor en improvisatiespelletjes onder 
leiding van ervaren podiumbeesten. Je oefent jouw non-verbale 
expressie, jouw verhaaltechnieken en houding. Leer luisteren en 
vertrouwen op je tegenspelers. Je doet ook associatieoefeningen! 
Wedden dat je na dit verblijf nooit meer plankenkoorts hebt!

01/08-08/08/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 485

nieuw!

Crea, muziek en dans

Active Art
We creëren en experimenteren erop los!   

Met bezoek aan het Zandsculpturenfestival in Oostende!    
Dat kunst meer is dan “wat oubollige werken” die verzameld worden in een museum, dat zullen 
we deze week geweten hebben! We gaan zelf deel uitmaken van ons kunstwerk tijdens een 
sessie action painting. We verdiepen ons in de stijl van een aantal beroemde kunstenaars zoals 
Miró of Mondriaan en in een aantal stijlen zoals het pointillisme en het realisme. Voor onze 
schetsen trekken we natuurlijk ook zelf de straat op. Maar kunst is meer dan gewoon iets op 
doek brengen. Het is een gevoel leggen in een eigen creatie.  
Tijdens een bezoek aan het Zandsculpturenfestival in 
Oostende doen we alvast inspiratie op voor onze eigen 
creaties met zelfgemaakt superzand. Ook wagen we ons 
aan land art. Met wat we vinden in de natuur maken we 
onze eigen creaties. Van schilderijen over beeldhouwwerken 
tot … Het wordt ongetwijfeld een actieve kunstweek!

18/07-25/07/20
08/08-15/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 6-12 jaar € 390
25/07-01/08/20
15/08-22/08/20

Sint-Idesbald 
Emmaüs

Striptekenen
Kruip in je potlood  Met professionele workshop!    
Alle bekende striphelden zijn van de partij op deze vakantie die in het teken staat van strip-
verhalen. We gaan zelf aan de slag met papier en potlood tijdens diverse stripateliers.  
Je leert hoe een strip gemaakt wordt en laat jouw creativiteit de vrije loop. Bedenk alvast 
een superspannend verhaal en de rest volgt vanzelf! Tijdens een professionele workshop 
striptekenen krijg je nog talrijke extra tips voor het tekenen en opmaken van een eigen strip. 

Maar dat is lang niet alles! Onze begeleiders zorgen ook voor heel wat leuke spelen en 
animatie met jouw favoriete striphelden in de hoofdrol. Naast al dit 

lees-, kijk- en tekenplezier genieten we natuurlijk ook volop van de 
mogelijkheden van ons vakantiedomein!

01/08-08/08/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8 6-12 jaar € 465

15/08-22/08/20
Koksijde 

De Zevensprong

Crea Mania
Verleg je creatieve grenzen!   
Ervaren instructeurs tonen je tijdens dit verblijf tal van 
manieren om je creativiteit te uiten. Hou je van tekenen, 
schilderen of werk je liever met spuitbussen, klei of textiel? Allerlei verschillende technieken 
komen tijdens deze vakantie aan bod. Via een experimenteel beeldend proces ontwikkel je de 
nodige vaardigheden om zelf aan de slag te gaan. Verken je mogelijkheden en ontdek je talenten 
tijdens dit kunstzinnige verblijf!

04/07-11/07/20
18/07-25/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8
12-18 jaar

€ 430

25/07-01/08/20 14-18 jaar

i.s.m. Glitter en Glatter
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Just act like this!
Top Vakantie zkt. de grootste fans!    
Het is nog niet voorbij die mooie zomer … Een hele vakantie dansen en zingen met de leukste 
#Likeme-hits, is dat niet geweldig? Deze week staat helemaal in het teken van de tieners uit 
showbizzland. Ben jij de superfan die we zoeken? Ken jij de tekst van 
‘Ik wil je’ en ‘Meisjes’ van achteren naar voren? Of ken jij elk danspasje 
uit je hoofd? Dat kan je bewijzen tijdens de leuke danssessies en zang-
momenten, verkleedpartijtjes en knutselateliers, helemaal in de sfeer 
van de Vlaamse televisieserie #Likeme. Op het einde van de vakantie 
brengen we onze eigen spetterende show voor alle kampgenootjes. 
Oefen voor de spiegel en haal je beste moves uit de kast, want onze 
animators zijn er alvast klaar voor!

04/07-11/07/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 10-14 jaar € 390

Be Urban!
Een vakantie voor hippe jongeren    
Ben je klaar om je onder te dompelen in de Urban-
levensstijl? We verdiepen ons deze week in R&B, hiphop 
en rap. Schrijf je zelf betere rapteksten dan Kendrick 
Lamar en Drake? Tijdens de Urban-danceworkshop leer 
je de basis van enkele toffe street- en breakdance moves. 
Wat dacht je verder van sneaker pimping en graffiti art? 
Als afwisseling trekken we eens naar de duinen voor een 
Urban-sports freerunsessie! Een ‘urban’ stadsspel in Koksijde 
mag uiteraard ook niet ontbreken! 

04/07-11/07/20 
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8
12-16 jaar

€ 430
01/08-08/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

10-14 jaar

nieuw!

Crea, muziek en dans

Musical Stage
Word de ster van de avond!   
Wie houdt van zingen én dansen én acteren is op deze musicalstage 
aan het juiste adres. Onder professionele begeleiding bouwen we aan 
onze eigen musical. Je krijgt een hele week intensief dansles van top-
choreografen, stemcoaches helpen jouw zangtalent aan te scherpen en 
dramadocenten brengen je podiumskills op niveau tijdens de acteerlessen. 

We schrijven samen de verhaallijn uit en leven ons helemaal in. Daar-
naast werken we ook volop aan onze kostuums en het decor. En dan 
is het tijd voor de première. Iedereen is van harte welkom op de grote 
slotvoorstelling. Familie en vrienden zullen vol ontzag zijn over jouw 
musicaltalenten. Eén ding is zeker: jij wordt de ster van het podium!

25/07-01/08/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen
8 12+ jaar € 595

Dance Challenge
Shake that body   

Als het kriebelt, moet je dansen. Beginner of gevorderde: dat maakt niets uit! Ervaren 
dansinstructeurs leren je verschillende dansstijlen, van hiphopmoves tot groovy 
funkstyle. Je leert nieuwe manieren om je te bewegen op jouw eigen niveau. 
Je leert de basistechnieken aan of experimenteert op hoger niveau. Wie weet 
hebben de instructeurs wel een verrassende dansstijl voor jou in petto? We maken 
ook onze eigen choreografieën. Wie en welk team wint de challenge volgens het 
publiek? Extra vakantiegevoel verzekerd dankzij leuke, sportieve en ludieke animatie 
en ontspanning.

04/07-11/07/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8

6-12 jaar € 390

01/08-08/08/20
Petite-Chapelle 

Les Sarts
12-16 jaar € 420

18/07-25/07/20
Geraardsbergen 

De Gavers – ‘t Schipken
10-14 jaar € 420

nieuw!

i.s.m. Mos vzw

i.s.m. Muzische Workshops
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Crea, muziek en dans

Dj
Feel the beat!  Met bezoek van dj Dimitri Wouters!   
Wil jij een echte dj worden? Spreekt het jou aan om heel wat mensen te laten 
dansen op jouw beats? Gedurende een hele week word je onder gedompeld 
in de wereld van de clubs en festivals! We leren jou, door veel te oefenen, een 
goede basis aan, samen met een ervaren begeleider die al heel wat clubs en 
festivals heeft afgeschuimd als dj. Van beatmatching, scratchen, 
een overgang maken en de voor bereiding van een set tot en 
met een heus optreden op onze eigen fuif op kamp, alles 
komt aan bod! 

Als kers op de taart komt er ook hoog bezoek van Dimitri 
Wouters (bekend van Tomorrowland en Summerfestival). 
Hij zal je ongetwijfeld extra tips en tricks bijbrengen!

11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Dj Advanced
Take it to the next level!  Met bezoek van dj Dimitri Wouters!    
Wie het dj-kamp reeds achter de rug heeft en zijn/haar dj-kunsten nog een 
niveau hoger wil tillen, is hier aan het juiste adres! Tijdens deze vakantie 
leer je, gedurende gemiddeld 5 uur per dag en onder begeleiding van onze 
ervaren instructeur, nieuwe manieren kennen om overgangen te maken, 

meerdere stijlen door elkaar te mixen en hoe je nog beter effecten 
kan gebruiken tijdens jouw dj-sets. 

Maar dat is nog niet alles! We maken ook onze eigen mash-ups en 
geven je heel wat tips en tricks over hoe jij je kan profileren als dj 
op het wereldwijde web en meer specifiek op de sociale media.

11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 495

Festivalitis
Voor echte feestbeesten   Met daguitstap naar Plopsaland!     
Een vleugje Tomorrowland, de bruisende backstage van een 
rockfestival, de glitter en glamour van een filmfestival of het 
betoverende van een Disneyspektakel: we nemen jullie mee achter de 
schermen van een pak festivals. Haal je ticket voor Festivalitis en betreed 
onze rode loper. Ontrafel de geheimen van onze artiesten en word zelf 
ook een celebrity op de affiche van onze wervelende festivalshow. 
Verschalk de security en ontdek de fratsen en grillen van de echte 

sterren. Een week vol actie, avontuur, muziek, dans en film waarbij ook een bezoekje aan 
Plopsaland en een namiddag racen met de gocart op het programma staan.

08/08-15/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
8 6-12 jaar *

Songwriters
Dua Lipa, Billie Eilish, XXXTentacion of Coldplay achterna?    
We halen de beste songwriter in ons naar boven! Op dit songwritingkamp 
maken we op een week tijd onze eigen hitsong! Speel je geen instrument, 
ken je niets van muziek of zing je alleen onder de douche? Géén probleem!  
Met een professionele muzikant als begeleider zetten we de 
ideeën in je hoofd om tot een lied klaar voor Spotify. Speel je 
wel al een instrument? Breng dit gerust mee of speel op een 
van onze muziekinstrumenten. Liever beats? Dan zetten we 
een hele muziekstudio voor je op! Een week vol inspiratie en 
muzikale ontwikkeling.

15/08-22/08/20
Koksijde 

De Zevensprong
8 10-14 jaar € 485

nieuw!

i.s.m. Solico i.s.m. Solico

i.s.m. Cornelius workshops 

i.s.m. diabetes liga* In samenwerking met Diabetes Liga vzw. Voor meer info over 
de prijs en hoe inschrijven, neem contact met ons op!
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i.s.m. De Vierhoekhoeve

Ponyknuffelkamp
Psychomotoriek met pony’s   
Tijdens deze vakantie staat de pony als knuffelvriend centraal. We maken deze week kennis 
met dit lieve dier tijdens verschillende speelmomenten en ontdekken zo onze eigen lichaams- 
en bewegingsmogelijkheden. Je leert de pony kennen op een speelse manier: je mag hem/
haar verzorgen, knuffelen, vlechtjes maken in de manen en je leert stap voor stap ook een 
basis ponyrijden. Tijdens de speelmomenten ontdek je samen met de pony telkens een leuk 
parcours: door hoepels lopen, eendjes vangen vanop de pony, ringen werpen, …  
Onze begeleiders houden steeds rekening met jouw jonge leeftijd en jouw eigen durf en 
mogelijkheden. Vertrouwen en plezier staan centraal! 

We werken met heel brave pony’s die getraind en 
geselecteerd zijn voor dit werk. Deze vakantie is 
een ideale eerste kennismaking voor kleuters met 
een groot hart voor dieren!

25/07-01/08/20
22/08-29/08/20

Filot-Hamoir  
Château d’Insegotte

8 3-6 jaar € 440

Dierenplezier
Beleef een beestige zomer!  

Met daguitstappen naar Bellewaerde, De Zonnegloed, Sea Life Center en De Lenspolder    
Voel jij het al kriebelen, die beestige zomer? Neem dan mee een kijkje bij de vlees-
etende dieren in Bellewaerde en word zo moedig als een leeuw in alle attracties die 
het pretpark jou te bieden heeft! Word zo blij als een aapje bij het zien van al die 
geredde dieren in Sanctuary De Zonnegloed. Loop zo trots als een pauw tussen de 
vele leuke en schattige dieren op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort 
en word zo klein als een zeepaardje bij het zien van de grote hamerhaai in Sea Life 
Center. Je merkt het, aan dierenplezier geen gebrek tijdens deze vakantie. Laat 

het beest in jou dus maar los! Uiteraard voorzien onze animators naast 
deze uitstappen ook nog tal van knotsgekke activiteiten!

04/07-11/07/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8

6-10 jaar
€ 430

25/07-01/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
6-12 jaar

Allemaal Beestjes
Een vakantie voor dierenvrienden  

Met uitstap naar Pairi Daiza!     
Van lieve kippen en mekkerende schaapjes naar grote olifanten en 
brullende leeuwen tot kleurrijke vissen en gevaarlijke kwallen: deze 

week wordt een beesten boel! Elke dag pluizen we het dierenrijk uit. We verkennen de savanne 
en maken ons op voor een bezoek aan de mooiste dierentuin van Europa, Pairi Daiza. We maken 
ook kennis met een opvangcentrum voor wilde dieren waar de verzorgers ons meenemen naar 
de verzorgkamers, dierenkooien en heel wat andere boeiende plekjes. Maar ook een uitstap 
naar een kinderboerderij mag niet ontbreken. Daar leren we alle boerderijdieren van heel dichtbij 
kennen. Beestige spelletjes, knotsgekke verkleedpartijtjes en dolle pret, deze vakantie heeft 
het allemaal!

25/07-01/08/20
01/08-08/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers – ‘t Schipken

8 6-12 jaar € 420

Beestige Boeren
Help mee op de boerderij!    
Dompel je onder in het leven op de boerderij! Elke dag help je 
de boer bij het eten geven en verzorgen van de boerderijdieren. 
Je leert heel veel bij over de koeien, ezels, schapen, konijnen en alle andere dieren die er 
wonen. Ga aan de slag in de moestuin en ontdek hoe graan uiteindelijk brood wordt. Er blijft 
ook tijd over om vele avonturen te beleven.

Voor dit verblijf werkt Top Vakantie vzw samen met de Vierhoekhoeve in Gijzenzele waar 
de boerderijmede werkers en onze animators klaarstaan om je een superleuke tijd te bezorgen.

12/07-17/07/20
Gijzenzele 

De Vierhoekhoeve
6 5-12 jaar € 375

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Dierenplezier

nieuw!

Top Vakantie zomer 2020
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My Little Pony
Maak nieuwe vriendjes op ponykamp
Tof! Tweemaal per dag geniet je in onze manege van een leuke ponyrijles die 
helemaal aangepast is aan jouw leeftijd. Naast de lessen spelen we heel wat 
leuke spelletjes met onze pony’s en laten we je ook meehelpen met de verzorging 
ervan. Zo leer je deze fantastische dieren nog beter kennen! Je verblijft op onze 
authentieke manege in de Ardennen, helemaal geschikt voor de sportieve en 
leuke activiteiten en knutselateliers die de animators naast het pony gebeuren 
voor jou in petto hebben. Dit wordt beslist een superverblijf!

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20
22/08-29/08/20

Leignon – Manege 8 6-8 jaar € 465

Pony
Op ponyavontuur in de Ardennen
Ervaren of niet, dat maakt niets uit! Aangepast aan 
jouw niveau (bepaald door een test aan het begin van 
het verblijf) leer je de pony’s echt kennen tijdens de 
praktijklessen ponyrijden (2 maal per dag). Daarbij 
krijg je ook telkens uitleg over verzorging en ontdek 
je interessante weetjes. Je wordt begeleid door ervaren 
ritmeesters en grooms. De hele vakantie door staan leuke, 
sportieve en artistieke activiteiten op het programma. 

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20

01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20
22/08-29/08/20

Leignon – Manege 8 8-12 jaar € 465

Paardrijden
Leer paardrijden in de Ardennen
Tijdens twee praktijklessen en een uur theorieles per dag schaven ervaren rit meesters en grooms je 
kennis bij over paarden en paardrijden. Bij de start van het verblijf zal je een test afleggen om je niveau te 
bepalen. Naast de technische aspecten van paard rijden wordt er eveneens veel aandacht besteed aan de 
verzorging van de paarden. Onze animators voorzien eveneens leuke, sportieve en creatieve activiteiten 
in de Ardense buitenlucht, aangepast aan jouw leeftijd. Dit wordt ongetwijfeld een vakantie om nooit te 
vergeten.

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20
22/08-29/08/20

Leignon – Manege 8 12-18 jaar € 485

Eventing
See you, champ!
Ben je een min of meer ervaren ruiter (je hebt stap, 
draf en galop onder de knie en je kan een hindernis 
met het paard nemen) en heb je zin in de uitdaging van 
het jaar? Dan is dit je kans! Tijdens deze vakantie wordt 

er volop gewerkt aan drie onderdelen, telkens gekoppeld 
aan een proef: een dressuurproef, een springproef en een proef met natuurlijke 
hindernissen. Elk onderdeel komt minstens twee dagen aan bod.  
Tijdens elke proef zal een jury je quoteren. Zo verzamel je punten die je dichter brengen 
bij de titel ‘Winnaar Cross Cup Leignon 2020’. Begin maar al te dromen, want wie weet 
wordt hier een nieuw talent in de internationale paarden sport geboren!  

11/07-21/07/20 Leignon – Manege 11 14+ jaar € 615

Dierenplezier

Minstens 12 jaar zijn bij vertrek
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Initiatie tot  
wandelingen te paard
Verken te paard de omgeving van Leignon
Je houdt van de natuur en paardrijden en je wil wat meer dan rondjes maken in de piste? Dan is dit verblijf geknipt voor 

jou! Nadat we met ons paard het nodige vertrouwen op hebben gebouwd, verlaten 
we het vakantiecentrum om de omgeving van Leignon te paard te verkennen. 
Uiteraard dien je de basis van het paardrijden onder de knie te hebben. Draf, galop 
en het nemen van een kleine hindernis moeten binnen je mogelijkheden liggen 
(bepaald door een test bij aanvang van het verblijf). Naast het paardrijden voorzien 
onze animators leuke, sportieve en creatieve activiteiten in de Ardense buitenlucht, 
aangepast aan jouw leeftijd. 

15/08-22/08/20
22/08-29/08/20

Leignon – Manege 8 14+ jaar € 500

Wandelingen te paard
Te paard doorheen de Condroz
Bij de aanvang van het verblijf krijg je een paard toegewezen. Samen zal 
je ongetwijfeld onvergetelijke momenten tegemoet gaan! Gedurende 
de eerste dagen verkennen we de streek in de omgeving van Leignon. 
Daarna maken we ons op voor een heuse 3-daagse te paard waarin we 
maar liefst 60 kilometer stappen, draven en galopperen doorheen één 

van de mooiste regio’s van België. Riviertjes doorkruisen, genieten van een 
barbecue, overnachten op verrassende locaties, … dit wordt genieten!  
Uiteraard is voldoende rijvaardigheid een basis voorwaarde. Draven, galopperen 
en het nemen van een kleine hindernis moeten binnen je mogelijkheden liggen 
(bepaald door een test bij aanvang van het verblijf). 

08/08-15/08/20 Leignon – Manege 8 16+ jaar € 500

Ruiterbrevetten
Ga ervoor!
Heb je altijd gedroomd van een officieel document dat 
jouw rijkunsten bevestigt? Of wil je graag verder komen 
in de wedstrijdsport, maar ontbreekt het je aan het 
noodzakelijke A- of B-brevet? Dan is dit je kans! Tijdens 
een 12-daags verblijf krijg je de gelegenheid je rijkunst 
bij te schaven, zowel op vlak van dressuur als op vlak van 
springen. Ook je theoretische kennis wordt opgefrist. De 
brevetten worden afgenomen door een erkend jurylid van 
de Vlaamse Hippische Sportbond. Je dient een basiskennis 
van het paardrijden (draf en galop) te hebben (bepaald 
door een test bij aanvang van het verblijf).

21/07-01/08/20 Leignon – Manege 12 14+ jaar € 615

Top Vakantie is een erkende club 
van de Vlaamse Liga Paardensport.

Dierenplezier

special
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Sport en spel

Let the games begin
Wie wint brons, zilver en goud?   
Tokio 2020? Met achtereenvolgens de Olympische en de Paralympische Spelen het 
sportieve hoogtepunt voor vele atleten! Herbeumont 2020? Hét hoogtepunt voor 
elke sportieveling en actieveling. We leven ons tijdens deze 11 dagen vakantie uit 
in heel wat avontuurlijke en olympische sporten. We maken kennis met het echte 
mountainbiken op parcoursen dwars doorheen de bossen. Onze klimcapaciteiten 
testen we eerst op een hoogteparcours en nadien ook op echte rotsen. Wist je 
dat frisbee zoveel meer fun is wanneer je de sport op een avontuurlijk terrein 
speelt? Jaja, frisbee is een echte erkende sport! Wie daalt ook het snelste de 
waterversnellingen met de kajak af? Verder testen we het verschil tussen hockey en 
lacrosse uit, spelen we een tennistornooi, dunken naar de ring in het basket, … In een 
ideale mix van team- en individuele sporten weet ook jij vast en zeker een of meerdere 
medailles te veroveren! Samen leven we ons ook een dag uit in het avonturenpark 
Cap Nature. En de olympische vlam? Natuurlijk zien we die tijdens deze vakantie in 
schitterende kampvuren branden!

11/07-21/07/20 

10/08-20/08/20

Herbeumont 
Le Terme

11
8-12 jaar
12-16 jaar

€ 415

Hockey
Word jij de volgende Red Lion of Red Panther? 
Op zoek naar een onvergetelijke invulling van jouw vakantie? 
Zin in een nieuwe sportieve uitdaging of wil je als ervaren 
speler jouw technieken verbeteren? Dit hockeykamp is er 
voor iedereen! Een week lang krijg je iedere dag hockey-
training en speel je spannende wedstrijdjes. Tijdens de 
gevarieerde trainingen wordt er gebruik gemaakt van 
verschillende materialen, waardoor jouw techniek aanzienlijk 
zal verbeteren. Naast de trainingen maken we tijd voor heel 
wat toffe activiteiten op ons vakantiedomein. Alle ingrediënten 
voor een schitterende vakantie zijn aanwezig!

25/07-01/08/20
Geraardsbergen 

De Gavers – ‘t Schipken
8 8-12 jaar € 440

Tennis
Speel Williams en Goffin van de baan!    
Aangepast aan jouw niveau verfijn je, onder professionele 
begeleiding, jouw tennisvaardigheden: je fore- en backhand, 
techniek, aanvals- en verdedigings tactiek, opslag, veld-
bezetting, … Naast de lessen staan onze begeleiders paraat 

met heel wat toffe animatie. We kunnen naar hartenlust 
ravotten in de groene omgeving. 

In De Gavers kan je ook genieten van sportactiviteiten zoals boog-
schieten, muurklimmen en oriëntatieloop. Dit wordt ongetwijfeld 
een geslaagde vakantie!

01/08-08/08/20
08/08-15/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers – ‘t Schipken

8 6-12 jaar € 440

Turnen
Spektakel op de turnmat!    
Het is zover! Ons Belgisch turnteam Belgym meisjes plaatste zich opnieuw voor de 
Olympische Zomerspelen. Droom jij er ook van om jouw gymkunsten op niveau te brengen? 
Tijdens dit verblijf nemen we zowel beginnende als meer ervaren turners mee voor een 
vakantie vol turnplezier. We laten zoveel mogelijk disciplines aan bod komen en werken in 
kleine groepjes op jouw niveau. Vloer, sprong, balk, brug, airtrack en trampoline, het hoort 
er allemaal bij!

Onze ervaren instructeurs gaan dagelijks met jou aan de slag. Afwisselend zorgen de 
animators voor een spetterend activiteitenprogramma. De groene omgeving van ons 
vakantiedomein biedt daarenboven heel wat mogelijkheden voor uren speelplezier.

25/07-01/08/20
Geraardsbergen 

De Gavers – ‘t Schipken
8 8-12 jaar € 440

nieuw!
   

Met daguitstappen naar  
Adventure Valley en Cap Nature.
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Sport en spel

Judo
Word de ster op de tatami!  
Deze vakantie krijg je de unieke kans om kennis te maken met deze Japanse zelfverdedigings-
sport of om jouw technieken verder bij te schaven onder begeleiding van niemand minder dan 
voormalig Olympische medaillewinnares Ilse Heylen. Zij leert jou de kneepjes van het vak of 
helpt je jouw niveau verder op te krikken. 

Elke voormiddag krijg je judotraining. De lessen vinden plaats op een professionele tatami en 
in een aangepaste tenue die door ons wordt voorzien. In de namiddag staan onze begeleiders 
voor je klaar met een afwisselend programma vol fun en 
genieten we van de vele faciliteiten op het domein zoals 
minigolf en een subtropisch zwembad. Alle elementen 
voor een onvergetelijke vakantie zijn aanwezig!

08/08-15/08/20
Geraardsbergen 

De Gavers  
‘t Schipken

8 6-12 jaar € 440

Kids en Self Defence
Leer de basiskneepjes van zelfverdediging 
Wil je een held zijn, maar kan je daarbij wel wat hulp gebruiken? Grijp dan je kans! Onze 
gevechtsmeesters brengen je de beginselen bij van verschillende verdedigingssporten zoals judo 
en karate. Je kan je ook uitleven in sumo of aikido en je laten verrassen door een onverwachte 
greep. Onze instructeurs leren je de juiste kneepjes aan. De lessen vinden plaats op een 
professionele tatami en in een aangepaste tenue die door Top Vakantie wordt voorzien. 

In de duinen gaan we op avontuur en genieten we volop van de vakantie. Je zal je geen 
moment vervelen! Natuurlijk is er ook leuke en sportieve animatie onder begeleiding van 
onze animators.

18/07-25/07/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8 6-12 jaar € 440

StreetSoccer
Voetbal net even anders 
Wil jij de echte street tricks onder de knie krijgen?  
Dagelijks krijg je een drietal uur training van ervaren 
straatvoetballers. Zij leren jou alle nieuwe tricks op 
een fijne manier aan. Nadien tonen ze jou hoe je de 
aangeleerde tricks kan gebruiken tijdens spannende 
wedstrijdjes. Wedden dat jij binnenkort voetbalkoning 
van jouw straat wordt? Jaloerse blikken gegarandeerd! 
Naast het straatvoetballen genieten we volop van alle 
mogelijkheden op het domein! 

08/08-15/08/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8 8-12 jaar € 450

Voetbal
Voor wie een passie voor voetbal heeft   
Voetballer in hart en nieren? Dan kom je tijdens deze 
vakantie zeker aan je trekken. Dagelijks staat er zeker 
4 uur training op het programma begeleid door ervaren 
instructeurs. Leer beter de bal beheersen, dribbelen, 
aanvallen, verdedigen en vooral scoren met moderne 
spel- en wedstrijd vormen! 

01/08-08/08/20
Sint-Idesbald 

Excelsior

8
6-12 jaar € 440

11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Sint-Idesbald 
Emmaüs

18/07-25/07/20
25/07-01/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers – ‘t Schipken

04/07-11/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

12-18 jaar € 485

i. s. m. Ilse Heylen Judo Academy

i.s.m. Ilse Heylen Judo Academy

i.s.m. Panna Streetz
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Sport en spel

nieuw!Fietsexpeditie
Vakantie op wieltjes …   
Tijdens deze vakantie verkennen we de prachtige Belgische kuststreek per fiets. In ons 
vakantiecentrum staat gedurende de hele vakantie een fiets voor jou ter beschikking. 
Onder begeleiding van onze animators maak je verschillende dagtochten naar prachtige 
plekjes. De oudere leeftijds groep waagt zich aan wat stevigere tochten en verkent de 
wijde omgeving. Onze animators zorgen daarnaast voor tal van activiteiten op en rond 
het domein. 

Deelnemers moeten kunnen fietsen en een fietshelm voorzien!

04/07-11/07/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8

8-12 jaar
12-16 jaar

€ 395
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

Mountainbike
Avontuur op twee wielen  
Snelheid, behendigheid en een goeie portie lef, dat zijn de benodigdheden voor dit verblijf 
dat helemaal in het teken van mountainbike staat. 

Je leert alle kneepjes van het vak onder begeleiding van topatleten met internationale ervaring 
die aan het werk zijn op het Sven Nys Cycling Center. Vanuit het vakantiedomein vertrekken 
we naar verschillende uitgestippelde mountainbikeroutes met verschillende moeilijkheidsgraad. 
Kronkelende bospaadjes, steile afdalingen en heuvelachtige wegen tonen je de mooiste 
plekjes van de Ardennen. 

Ben jij niet bang om moe te worden en hou je van de natuur? Dan 
is dit verblijf je op het lijf geschreven! Een mountainbike van top-
kwaliteit wordt voor jou voorzien.

Deelnemers moeten kunnen fietsen en een fietshelm voorzien!

11/07-21/07/20 

10/08-20/08/20

Herbeumont 
Le Terme

11
10-12 jaar
12-16 jaar

€ 470

Tricks on wheels
Go Xtreme! 
Wie maar niet genoeg krijgt van fun op wieltjes kan zijn hart 

ophalen tijdens deze vakantie. Onder professionele begeleiding 
leer je de coolste tricks op BMX, step én skateboard! Leer een ‘ollie’ op een skateboard, 
bunny-hop met de bmx of tailwhip op de stuntstep. De instructeurs laten je ook kennis 
maken met free running, een coole sport waarbij je van muur tot muur loopt. Dat zorgt voor 
heel wat sensatie! 

Om het helemaal stoer te maken logeer je in goed uitgeruste tenten voorzien van bedden. 
Deelnemers moeten kunnen fietsen en een fietshelm voorzien!

01/07-11/07/20 

31/07-10/08/20

Oostduinkerke 
De Eglantier

11
8-12 jaar
12-16 jaar

€ 450

Wielrennen
Staat de volgende Remco Evenepoel al klaar?    
Ervaren of niet, deze vakantie is er voor alle wielerfanaten. 
Onder professionele begeleiding van instructeurs verbonden 
aan de Vlaamse Wielerschool ontdek je deze week de wereld 
van het wielrennen. Je leert de kunst van deze sporttak tijdens 
uitdagende tochten in de prachtige omgeving en het afleggen 
van een behendigheidsparcours. Zo ontdek je echt hoe je de 
controle over de fiets kan houden. Een bezoek aan de wielerpiste en BMX-piste in Gent doen 
jouw fietshart vast sneller slaan!  
Ook een kennismaking met fietsonderhoud en een verkeersles mogen niet ontbreken. Een 
tijdrit met alle kampgenoten zorgt voor de kers op de taart! Onze animators zorgen daarnaast 
voor ontspannende activiteiten en toffe animatie om het vakantiegevoel compleet te maken!

Deelnemers moeten kunnen fietsen en een fietshelm voorzien!

18/07-25/07/20
Geraardsbergen 

De Gavers – ‘t Schipken
8 10-14 jaar € 450 i.s.m. Get Insane

i.s.m. Get Insane

i. s. m. De Vlaamse Wielerschool
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Golf
Sla je slag aan de kust!   
Deze vakantie leer je op een leuke en competitieve manier golfen op de golf-  
terreinen van Koksijde Golf ter Hille! Tijdens dit verblijf volgen we het programma 
van de Junior Compatible Golf Academy. Dit omvat alle aspecten van golf: 
swing, chipping, pitching, putting en bunkershots. We hebben ook oog voor 
regels en etiquette. Dagelijks gaan we gedurende twee uur aan de slag. Er wordt 
niet enkel gegolfd op de driving range, maar we gaan ook op het terrein.

Bij inschrijving geef je jouw golfniveau door. De groep wordt opgesplitst in 
beginners en meer gevorderden. Gevorderden hebben reeds een handicap 
(dit geeft de speelsterkte van een golfer aan). Beginners kunnen op 
het einde van de stage een golfvaardigheidsbewijs halen.

Naast golfen voorzien onze animators een bonte mix aan sport- en spel-
activiteiten. Elke dag krijg je een ruim aanbod aan keuzemogelijkheden 
voorgeschoteld waardoor het zeker en vast een fijne vakantie wordt, 
helemaal op jouw maat!

04/07-11/07/20
08/08-15/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Op de latten!
Sneeuwpret in de zomer   
Wie zegt dat je alleen kan skiën en snowboarden in de winter-
maanden? Deze vakantie bewijst het tegendeel! Haal je muts 

en wanten uit de kast en waag je op de piste in 
het putje van de zomer. Vanuit ons vakantie-
centrum trekken we er drie dagen op uit 
naar Ice Mountain in Komen, een indoor-
piste die het hele jaar door sneeuwgarantie 
biedt. Met uitstekend materiaal en onder 
pro fessionele begeleiding waan je je al snel 
in de Alpen of de Pyreneeën. Beginner of 
gevorderde, iedereen kan mee! Naast de 
lessen begeleiden onze ervaren instructeurs 
je verder of kan je genieten van vrij skiën 
of snowboarden. Onze animators zorgen 
ook voor fijne animatie en leuke activiteiten 

naast de piste! 

Keuze ski of snowboard doorgeven bij inschrijving!

25/07-01/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
8

8-14 jaar
€ 510

16/08-21/08/20
Mesen 

Peace Village
6 € 490

Waterratten
Een spetterende zwemvakantie!   
Tijdend deze spetterende zwemvakantie kunnen de waterratten onder jullie hun 
hartje ophalen. Iedere dag krijgen de deelnemers zwemles op hun niveau gedurende 
minimum één uur. Tijdens deze zwemles komen alle basistechnieken aan bod. Naast 
het zwemmen staan ook allerlei andere sportieve activiteiten en leuke spelen op het 
programma. We maken optimaal gebruik van alle mogelijkheden van het domein. 
Een heerlijke sportieve en ontspannende vakantie dus!

11/07-18/07/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
8

3-6 jaar

€ 43011/07-18/07/20
25/07-01/08/20
15/08-22/08/20

6-12 jaar

Sport en spel
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Sport en spel

Boot Camp
Move that body!   
Deze vakantie is een ware fysieke challenge! We werken ons stevig in het zweet in de 
fitnessclub, waar je heel wat tips en tricks aangeleerd krijgt. Tijdens een aantal groeps-
lessen voel je elke kleinste spier in je lichaam werken. Een stevige sessie spinning en 
‘pump’, een intensieve krachttraining, maar ook een workshop yoga staan op de 
planning! Onze ervaren lesgevers maken je wegwijs! Nog niet moe? Onze animators 
zorgen voor stevige sportactiviteiten en uitdagende animatie zoals een hindernissen-
parcours en een namiddag laser battle. Klaar voor de actie? 

11/07-18/07/20
08/08-15/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

TrailRun
Hindernissenlopen in de natuur op onverhard terrein.    
Trek je graag de natuur in? Heb je stevige loopbenen? Zin in dat ietsje meer en op zoek naar dat 
tikkeltje anders? Dan is een vakantie trailrunning zeker iets voor jou! Dagelijks ga je op pad met 
een ervaren trailrunner. Hellingen, klimmen en dalen, obstakels en onverhard terrein, het hoort 
er allemaal bij! We kijken daarbij naar wat onze omgeving te bieden heeft en volgen bestaande 
paden, maar gaan ook op zoek naar nieuwe wegen. Nog een extra uitdaging nodig? Samen 

werken we aan een eigen parcours met zelfgemaakte obstakels. De 
looptrainingen vullen we verder aan met kracht en balansoefeningen. 
Natuurlijk houden we ook nog wat tijd over voor enkele te gekke 
activiteiten op het vakantiedomein of in de omgeving. Ben jij er klaar 
voor? 3, 2, 1, start!

11/07-21/07/20
Herbeumont 

Le Terme
11 12-16 jaar € 415

31/07-10/08/20
Oostduinkerke 
De Eglantier

Rope Skipping
Jump!    
Ontdek deze spectaculaire sport tijdens een actieve vakantie aan 
zee! Rope Skipping is een onderdeel van gymnastiek waarbij een 
beroep wordt gedaan op je uithoudingsvermogen, lenigheid en 

creativiteit! Zowel sportieve jongens als meisjes zullen hun hartje op 
kunnen halen tijdens de dagelijkse work-outs. 

We werken op niveau van de deelnemer, dus zowel beginners als gevorderden zijn welkom. 
Naast de instructie bieden onze animators je een hele waaier aan activiteiten aan zoals leuke 
teamspelen, actie in de duinen en genieten van de zee.

18/07-25/07/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8

8-14 jaar € 460

11/07-18/07/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen
12-16 jaar € 440

FreeRun
Overwin elk obstakel!    
Deze week is de stad jouw speelterrein! Spring 
over banken, ren over smalle muurtjes en leer salto’s 
maken. Deze populaire discipline is helemaal in! Onder 
begeleiding van ervaren instructeurs leer jij stap voor 
stap alle juiste technieken aan. Vooral vele gymnastische 
bewegingen komen aan bod. Oefenen doen we uiteraard 
steeds op een veilig, afgebakend terrein. Naast het vele 
oefenen en alle adrenaline is het strand nooit veraf om even 
te ontspannen. Onze animators zorgen uiteraard ook voor 
een goed gevuld programma vol fun en animatie!

25/07-01/08/20
01/08-08/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 430

i.s.m. Wave Health Club

i.s.m. Get Insane
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Sport en spel

Kerkers en draken
Doe mee aan dit interactieve verhaal   
De populariteit van het spel Dungeons and Dragons neemt alsmaar toe. Ontdek dit magische 
rollenspel en kroon je personage tot de absolute winnaar van de strijd. Het spel vindt plaats 
in verschillende settings: Ravenloft, Dragonlance, Dark Sun, ... Welke variant geniet 
jouw voorkeur? Of maak je liever je eigen wereld? 

Naast al dit spannende spelplezier is er natuurlijk ook tijd om 
te genieten van de prachtige omgeving waar we ons bevinden!

04/07-11/07/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8 10-14 jaar

€ 390

11/07-18/07/20
Filot-Hamoir 

Château d’Insegotte
€ 395

De Spellenzolder
Spelplezier in goed gezelschap!   
Kijk jij nog schuchter naar een gezelschapsspel of kennen Carcassonne, Catan en Ticket to Ride 
voor jou geen geheimen meer? Tijdens een gezelschapsspel kan je de gekste avonturen beleven 
met kaarten, dobbelstenen en pionnen. Meet je je met elkaar of werken jullie liever samen om 
het spel te verslaan? Ben jij een tacticus of eerder een strateeg? Speel je het liefst op kennis of 
op inzicht? En kunnen geluk en behendigheid jou ook bekoren? Tijdens dit verblijf gaan we op 

ontdekking op onze spellenzolder: elke dag maken we nieuwe 
dozen open en trekken op avontuur ... en dat doen we niet 
alleen rond de tafel, ook buiten gaan we spelend op pad.

15/08-22/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
8 8-12 jaar € 430

Board Games  
Unlimited

Ontwerp jouw eigen gezelschapsspel    
Wie gek is op gezelschapsspellen is bij deze vakantie aan het juiste adres! 

Allereerst wagen we ons aan het spelen van allerlei recente spellen. Of het nu 
gaat om strategie, creativiteit of gewoon geluk, alles komt aan bod. Maar we beperken 
ons niet enkel tot de bestaande spellen. Ga zelf aan de slag en leer bij onze ervaren 
instructeurs hoe je je eigen spel maakt! Brainstormen, ontwerpen en spelmechanismen 
uitdenken, het passeert allemaal de revue. Ook lay-out en de materiële uitwerking 
worden grondig onder de loep genomen. Aan het einde van deze vakantie ga jij als 
volwaardig spelontwerper naar huis met jouw eigen gezelschapsspel. Onze animators 
zorgen daarnaast voor een gevarieerd animatieprogramma met sport en spel.

25/07-01/08/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 485

Escape room
De code van Petite-Chapelle    
Escape rooms zijn een ware hype. Doel van deze 
levensechte ontsnappingsspelen: codes ontrafelen 
en alle sleutels en aanwijzingen als puzzelstukken in elkaar laten passen om 
zo de code te kraken waardoor je de kamer kan verlaten. We proberen zelf 
te ontsnappen uit diverse escape rooms, maar we bedenken er ook nieuwe. 
Het thema, het scenario, de zoektocht naar aanwijzingen, de sleutels, de 
personages en het decor zorgen dat het totaalplaatje van dit intrigerende 
spel klopt. We stellen het ontsnappingsrecord van onze eigen escape rooms 
op scherp. Natuurlijk mag ontsnappen uit een professionele escape room 
niet op het programma ontbreken! Een vakantie voor durvers, doeners en 
denkers waar teamspirit centraal staat!

11/07-18/07/20
22/08-29/08/20

Petite-Chapelle 
Les Sarts

8 12-18 jaar € 415

i.s.m. Spellenclub Mechelen

i.s.m. White Goblin & Hermelijn
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Motoren

Motoren Junior
Ontdek de fun van het motorrijden     
 Met uitstap naar Elfy Parc!

Deze zomer word jij een echte ster in het motorrijden. Op een motor van 50 cc, aangepast 
aan jouw grootte, zet je de allereerste stapjes achter het stuur. Je wordt in kleine groepjes 
begeleid door ervaren en gebrevetteerde instructeurs om 
samen het plezier van het motor rijden te ontdekken. 
Het oefenterrein wordt door onze partner Mobilesem 
volledig uitgerust zodat je in alle veiligheid kan leren 
rijden. 

In samen werking met de Politie leer je ook hoe je veilig 
in het verkeer te verplaatsen en maak je kennis met 
de verkeersborden. Wanneer we niet achter het stuur 
zitten zorgen onze begeleiders voor heel wat speelse 
en sportieve activiteiten. Kers op de taart wordt 
ongetwijfeld het bezoek aan Elfy Parc waar heel wat 
avontuurlijke attracties wachten om uitgetest te worden!

11/07-18/07/20
01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Petite-Chapelle 
Les Sarts

8 8-12 jaar € 460

Motoren Basis
Leer motorrijden    
Door deze stage leg je een prima basiskennis motorrijden aan. Gedurende 5 uur per dag krijg je van 
ervaren instructeurs theorie- en praktijkles op een veilig privéterrein. Op het programma staan 
bochtenwerk, remtechnieken, start- en stoptechnieken, evenwichts oefeningen, wegcode, kledij, …

11/07-18/07/20
01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Petite-Chapelle 
Les Sarts

8 12-18 jaar € 545

Minstens 8 jaar zijn bij vertrek

Minstens 12 jaar zijn bij vertrek

i.s.m. De Politie en Mobilesem

Zet je eerste stapjes  
of vervolmaak je  
in het motorrijden!
Top Vakantie biedt in het vakantie centrum Les Sarts in Petite-Chapelle een ruim 
aanbod aan motoren opleidingen. Vanaf 8 jaar kunnen deelnemers er terecht voor 
een degelijke basisopleiding motoren tijdens onze vakantie Motoren Junior. Onze 
eigen opgeleide instructeurs zorgen voor hoogstaande theorie- en praktijklessen 
op een veilig privé terrein in ons vakantie domein. Tijdens Motoren Junior zet je 
jouw allereerste stappen in de wereld van het motorrijden. Wie Motoren Junior 
en/of Motoren Basis reeds achter de rug heeft, kan zich verder vervolmaken in 
het motor rijden tijdens de vakantie Motoren Vervolmaking. Of kan kiezen voor 
een grotere uitdaging die we bieden in de optie ‘Fun on Wheels’. 

Alle motorrijlessen worden begeleid door eigen opgeleide instructeurs. 
Zij vormen samen het AniMotorTeam. Ben je minstens 16 jaar oud en 
voel je je er klaar voor om zelf jonge deelnemers op een veilige manier 
met de motor te leren rijden en leren omgaan, schrijf je dan zeker in 
voor onze cursus Instructeur Motoren. Voor meer info en inschrijvingen: 
www.topvorm.net.

Ook naast het motorrijden organiseren onze animators heel wat leuke activiteiten!

Vind je motoren de max? Dan zijn deze verblijven je op het lijf geschreven!

Top Vakantie zomer 2020
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Motoren

Motoren  
Vervolmaking
Beheers elke motor   
Heb je de basisopleiding achter de rug? Dan vervolmaak 
je op een speelse manier jouw kennis van motorrijden op 
de weg. Je oefent vooral op verhard terrein. Op basis van 
jouw specifieke niveau worden de oefeningen aangepast 
zodat iedereen kan blijven bijleren. Ook een initiatie trial 
en enduro evenals cross komen aan bod.

11/07-18/07/20
01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Petite-Chapelle 
Les Sarts

8 12-18 jaar € 545

Karting
Ready, set, go!  
Waaghalzen en racefanaten halen ongetwijfeld hun 
hartje op aan deze vakantie. We trekken er maar liefst 
vier keer op uit naar de racebaan voor een stevige portie 
snelheid en concentratie. Zowel beginnende piloten als 
ervaren racers komen dit verblijf alles over de racestiel 
te weten. Aan het einde van de week is het tijd voor de 
echte ‘Top Race’. We houden de finish vlag alvast klaar!

We wisselen het karten af met avontuurlijke activiteiten 
zoals een hoogteparcours en paintball. Daarnaast 
zorgen onze animators voor spetterende spelen. 
Alle ingrediënten voor een onvergetelijke week zijn 
aanwezig!

25/07-01/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
8

10-14 jaar
€ 510

16/08-21/08/20
Mesen 

Peace Village
6 € 490

Motoren  
Fun On Wheels
Test jouw snelheid en behendigheid    
Word een echte profrijder op motor, quad en kart. Op ons enduro- en 
crossparcours leer je de voornaamste motor- en quad technieken.  
De doorgedreven kart opfrissing voer je bovendien uit op het internationale 
kartingcircuit van Mariembourg! 

Voor deze optie dien je eerst de opleiding ‘Motoren Basis’ te hebben gevolgd.

11/07-18/07/20
01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Petite-Chapelle 
Les Sarts

8 16+ jaar € 590

Minstens 12 jaar zijn bij vertrek
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Koken

Recht uit de moestuin
Groene vingers!  Met uitstap naar het Bakkerijmuseum van Harzé     
Heb je groene vingers en zet je daarbij ook graag je koksmuts op? Dan is deze vakantie er 
speciaal voor jou! Ken je dat, de heerlijke geur van versgebakken brood? Tijdens een workshop 
broodbakken in het Bakkerijmuseum van Harzé leren we jou alle kneepjes van het vak. We 
planten en oogsten uit onze eigen moestuin en gaan ook op ontdekking bij de lokale boer waar 
we alles vernemen over het reilen en zeilen op de boerderij. In onze pedagogische kinderkeuken 
creëren we de lekkerste gerechten, samengesteld uit lokale ingrediënten. Wat dacht je van een 
hapje met kaas van Chèvrerie d’Ozo en honing van Les Ruchers des 3 vallées? Om je duimen 
en vingers bij af te likken! Ook maken we verse confituur van fruit uit de streek die je uiteraard 
mee huiswaarts neemt zodat je ook thuis nog verder kan genieten van dit lekkers. Voor sfeer 
en gezelligheid zorgen we met onze zelfgemaakte kaarsen van 
bijenwas. Een vakantie vol tuinieren, koken en ontdekken!

25/07-01/08/20
22/08-29/08/20

Filot-Hamoir 
Château d’Insegotte

8 8-12 jaar € 485

Hotel Noordzee
Kinderen baas!  Met overnachting voor de ouders de laatste avond   
Deze week ben jij de baas in Hotel Noordzee! We leren jullie alle kneepjes van het vak: gasten 
ontvangen, kamers ontvangstklaar maken, tafels schitterend aankleden, … We duiken ook 
de keuken in en maken heerlijke gerechten klaar, zorgen voor lekkere drankjes en schotelen 
hapjes voor waar je duimen en vingers van aflikt. We wisselen dit af met toffe activiteiten, 
bezoekjes aan het strand en heel wat spelletjes onder begeleiding van onze ervaren animators. 
Kers op de taart wordt ongetwijfeld de laatste avond wanneer we jouw ouders uitnodigen. 
Zij schuiven de voetjes onder tafel en laten zich door jou een heerlijk menu voorschotelen.  
Na de maaltijd kruipen ze onder de wol in jouw hotel. Een onvergetelijke belevenis!

18/07-25/07/20
25/07-01/08/20

Koksijde 
Hotelschool Ter Duinen

8 8-12 jaar € 475

Koken 2.0
Lekker anders …
Glutenvrije cake, lactosevrije chocomousse, vegetarische 
lasagne of veganistisch vleesbrood? Gerechten die niet altijd 
even makkelijk uit de mouw te schudden zijn. Maar niet voor 
onze ervaren kookinstructeur! Samen gaan jullie de uitdaging 
aan en leer je koken op jouw maat! Heb je last van een allergie 
of kies je voor een bepaald dieet en wil je graag weten welke 
alternatieven je kan gebruiken? Dan is dit de geknipte kookstage 
voor jou! Dagelijks duiken we 4 à 5 uur de keuken in om heel wat 

lekkers te bereiden. Naast de lessen organiseren de Top Vakantie-
animators een waaier aan activiteiten. Er is ongetwijfeld voor elk wat wils! Geef ons 
bij inschrijving zeker door welke aangepaste voeding je nodig hebt in functie van je 
allergie, intolerantie, … zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.

11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Hotelschool Ter Duinen

8
12-18 jaar € 485

11/07-18/07/20
08/08-15/08/20

Filot-Hamoir 
Château d’Insegotte

8-12 jaar € 395

Dagelijkse kost
Jouw kooktechniekenbasis!    
Zet je koksmuts op, bind je schort voor en stroop je mouwen op! Je gaat koken in 
de speciaal ingerichte opleidingskeuken van ons vakantie centrum. Deze intensieve 
kookstage is zowel voor hen die hun eerste passen op culinair gebied zetten als 
voor de meer ervaren keukenprinsen en -prinsessen. Tal van basistechnieken worden 
toegepast. Wij geven je inspiratie en schotelen je gevarieerde 
menu’s voor om ‘dagelijkse kost’ in een modern jasje te steken. 
Dagelijks krijg je zo’n 4 uur kookles. De begeleiding van onze 
ervaren instructeurs zorgt ervoor dat je op het einde van deze 
vakantie uit kan pakken op een familie feestje of een etentje 
met je vrienden! Daarnaast zijn er tal van sportieve en leuke 
activiteiten op het uitgestrekte domein waar we verblijven.

04/07-11/07/20
08/08-15/08/20

Koksijde 
Hotelschool Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

nieuw!
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Koken

BBQ Masters
Op de rooster!   
Niets kan op tegen een lekkere barbecue op een zonovergoten dag! Deze kookstage toont 
je de veelzijdigheid van het barbecueën. Want dat barbecueën meer is dan een brochette 
op de rooster leggen moeten we jullie niet vertellen. Van hapje tot dessert, voor elke 
gang bedenken we een zalig recept. We kijken zelfs verder 
dan dat, ook heerlijke bijgerechten zoals verrassende salades 
of aardappel bereidingen om duimen en vingers bij af te 
likken, komen uitgebreid aan bod. Daarnaast leren we jou ook 
verschillende baktechnieken aan en maak je kennis met heel 
wat gekend en minder gekend materiaal. Kortom, deze vakantie 
biedt jou een zeer volledige kennismaking met de wereld van 
de barbecue. Dat wordt scoren op het volgende tuinfeest! Je 
krijgt dagelijks gedurende 4 à 5 uur kookles onder begeleiding 
van ervaren instructeurs. Daarnaast bieden onze animators 
je een waaier aan sportieve en leuke activiteiten aan.

04/07-11/07/20
08/08-15/08/20

Koksijde 
Hotelschool  
Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Street Food
Lekkers uit het vuistje   
Street Food is hip! Het zijn al lang niet meer enkel de klassieke hotdog of braadworst die het 
culinaire straatbeeld bepalen. Eten uit het vuistje was nog nooit zo lekker en gevarieerd. Je 
ontdekt er deze week alles over. Dagelijks krijg je een halve dag kookles waarbij we een of 
meerdere lekkere hapjes uit het vuistje maken. Dat kan gaan van een culinaire ‘haute dog’ tot 
een Thaise wokschotel, een heerlijk broodje of een romige pasta. Je ontdekt smaken van over 

de hele wereld. Maar dat is nog niet alles. Want wat is Street Food 
zonder een foodtruckfestival? Wanneer we niet aan het kokkerellen 
zijn steken we de leukste eetstandjes in elkaar. Natuurlijk kunnen 
ook een heerlijk relaxte loungezone en sfeervolle decoratie niet 
ontbreken. Aan het einde van het verblijf nodigen we het hele 
kamp uit op ons festival om duimen en vingers van af te likken! 
Iedereen kan proeven, we maken zalige zelfgemaakte limonades 
en genieten van de sfeer. Jij komt toch ook?

01/08-08/08/20
Koksijde 

Hotelschool Ter Duinen
8 12-18 jaar € 485

Cake ‘n Bake
Scherp je bakkunsten aan!  Met uitstap naar bakkerijmuseum       
Begin je al te watertanden bij het denken aan een Oreo-cheese-
cake of een smeuïge brownie? Of kan een heerlijk ruikende pizza, 
een rijkelijk belegde bagel of een verrassende quiche jou meer 

bekoren? Krakend vers brood, koekjes, taarten en hartig gebak, deze 
vakantie leer je het allemaal bakken! Onze instructeurs begeleiden je met slimme tips en professioneel 
bakadvies. Misbaksels zijn uitgesloten! Dagelijks krijg je zo’n 4 uur bakles. Daarnaast zijn er tal van 
sportieve en leuke activiteiten op en in de omgeving van het vakantiecentrum.

04/07-11/07/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20

Koksijde 
Hotelschool Ter Duinen

8
12-18 jaar € 485

11/07-18/07/20
22/08-29/08/20

Filot-Hamoir 
Château d’Insegotte

8-12 jaar € 395

Wereldkeuken
De wereld op je bord!    
Heb je een open kijk op de wereld? Ben je benieuwd naar wat ze aan de andere kant van 
de wereldbol lekker vinden? Dat kan je deze week ontdekken! Kookfanaten kunnen hun 
hart ophalen tijdens dit verblijf in de befaamde Hotelschool van Koksijde. De keuken van 
over de hele wereld komt aan bod. Onze ervaren instructeurs leren je omgaan met nieuwe 
kooktechnieken en onbekende, soms pittige producten! We houden rekening met ieders 
niveau! Beginnelingen zetten hun eerste culinaire passen, nieuwe uitdagingen liggen in 
het verschiet van meer ervaren koks. Dagelijks krijg je zo’n 4 à 5 uur kookles. Daarnaast 
zijn er tal van sportieve en leuke activiteiten op het strand en op het domein.

11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Hotelschool Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

29

V
ak

an
ti

es
 in

 B
el

g
ië

 m
et

 o
ve

rn
ac

h
ti

n
g

Top Vakantie zomer 2020



STEM

Science Class
Voor wetenschappers in spe!   
Tijdens dit verblijf maak je op een ludieke manier kennis met de wondere wereld 
van de wetenschap. Je gaat zelf aan de slag. Door letterlijk en figuurlijk de proef  
op de som te nemen leer je heel wat bij. We spelen met spiegels en lenzen om licht 
te divergeren of te convergeren. We testen hoe sterk een magneet is. Lukken 
we er ook in om zelf een kompas te maken? Of misschien 
een batterij, wanneer we aan de elektriciteitsproefjes toe 
zijn? Ooit al gehoord van een chemische tuin? We tonen 
je hoe kleurrijk die wel kan zijn. En wat ga jij in jouw 
erlenmeyer mengen? Dat wetenschappen tof en leerrijk 
zijn en ons leven van elke dag beïnvloeden, ondervind 
je spelenderwijze tijdens deze vakantie!

04/07-11/07/20
Koksijde 

De Zevensprong
8 8-12 jaar € 485

22/08-29/08/20
Sint-Idesbald 

Excelsior

Sterren en planeten
Lanceer een raket en ontdek je eigen planeet!  Met uitstap naar Sterrenwacht Strandjutters     
Is het heelal observeren en bestuderen je ding? We kijken naar de zon met een zonnekijker en ver-
kennen de nachtelijke sterrenhemel met een telescoop. Je leert alles over de werking van telescopen 
en ziet zonnevlekken, protuberansen en het leven en de dood van een ster. Je haalt je hart op aan 
heel wat doeworkshops. We lanceren waterraketten en houden een astroquiz. Even wanen we ons 
zelf in de ruimte tijdens een planetariumvoorstelling. Waar kijk je het liefst naar de sterren? Op het 

strand of in de sterrenwacht? En wie telt de meeste vallende sterren? We zoeken de beste locatie! 

11/07-18/07/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
8 10-14 jaar € 410

15/08-22/08/20
Koksijde 

De Zevensprong

SOS Aarde
Té heet op de planeet!  
Wat kunnen we allemaal zelf doen om onze planeet te 
helpen? Wist je dat er heus niet zoveel nodig is om aan 
ecologisch tuinieren te doen? Na afloop van de vakantie 
ga je zelfs naar huis met je micromoestuin. Verder nemen 
we direct enkele afvalbesparende maatregelen. Lukt een 
zero-wastevakantie? Kan je ook zelf water uit de lucht 
halen? We nemen de proef op de som! Ons vakantie-

centrum heeft een zonne-installatie. Ideaal om de werking 
daarvan even te onderzoeken. We trachten ook zelf energie op te wekken dankzij de wind. Maar 
vast en zeker bedenken we nog zoveel andere kleine en grote maatregelen waar we direct zelf mee 
aan de slag gaan. Enthousiaste animators en instructeurs met heel wat kennis van zaken begeleiden 
deze klimaatvakantie.

04/07-11/07/20
08/08-15/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 8-12 jaar € 430

Astronaut Camp
Ben jij de volgende Frank De Winne?     
Ontdek het buitengewone leven en de opleiding van astronauten.  
Dit intensieve programma omvat vluchtsimulaties, workshops en experimenten. Je 
leeft als een astronaut, ontwerpt en lanceert een raket en leert een spaceshuttle te 
besturen. Maar je ontleedt ook de bewegingen van zon, maan en planeten en leert 
hoe een raket opstijgt en landt. Je kennis wordt aangescherpt door dieper in te gaan 
op de geschiedenis van de ruimteverovering en door een ruimtequiz. Natuurlijk krijg je 
ook volop de tijd om te sporten en te ontspannen.

05/07-10/07/20
Redu 

Euro Space Center
6 8-12 jaar € 585
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STEM

LegoFun
Bouw met ons mee!   
Deze vakantie krijg je de kans om jouw droomwereld te bouwen met de wereldberoemde 
blokjes. Een hele week lang kan je aan de slag met LEGO-materiaal. We bedenken samen 
de coolste constructies. Wat dacht je van een snelle raket, een torenhoog gebouw of 
een echt kasteel? De keuze is helemaal aan jou! Onze enthousiaste animators staan je bij 
met raad en daad. Daarnaast zorgen ze ook voor een leuk programma vol actie, spel en 
avontuur. Het strand en de zee zijn vlakbij. Een droomvakantie voor LEGO-fans!
LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

04/07-11/07/20
Sint-Idesbald 

Excelsior

8

6-10 jaar

€ 395

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

6-12 jaar

11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
De Zevensprong

6-12 jaar

25/07-01/08/20
Sint-Idesbald 

Emmaüs
6-12 jaar

Lego Boost
LEGO leert je programmeren!   
Op een speelse manier zet je je eerste stapjes in het programmeren. We gaan aan de slag 
met de bouwkits van LEGO Boost. Zo ontdek je heel wat personages. Je bouwt ze en leert 
vervolgens om hen via een app van commando’s te voorzien. Jouw eigen pratende robotvriend, 
een coole gitaar of een blaffende hond, het kan allemaal! Dagelijks ga je gedurende gemiddeld 
3 uur aan de slag met LEGO Boost onder begeleiding van onze ervaren instructeurs.  
Daarnaast zorgen we voor toffe activiteiten en tijd om te ravotten in de buitenlucht.

LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
De Zevensprong

8 8-12 jaar € 485
25/07-01/08/20

Sint-Idesbald 
Emmaüs

01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

Robot Lab
Aan de slag met LEGO Mindstorms!    
Robots nemen meer en meer een vaste plaats in ons leven in. Denk maar aan een robot-
grasmaaier of 3D-printer. Hoe werken deze robots, hoe weet zo een robotgrasmaaier de weg, 
en nog leuker, hoe kan je zelf een robot maken en programmeren die doet wat jij wil?  
Gedurende 4 tot 5 les uren per dag verdiepen we ons in het hoe en wat van een robot. We leren 
je de basisbeginselen van programmeren en gaan nadien aan de slag om onze eigen robot 
te maken met aan het einde van het verblijf een ware competitie met als inzet de titel Robot 
Warrior 2020. We nemen ook voldoende tijd om te genieten van het strand en het vakantie-
domein. Onze animators zorgen voor leuke activiteiten en spelplezier!

04/07-11/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Lego Technic
Wanneer techniek werkelijkheid wordt    
LEGO Technic is hét speelgoed voor de creatievelingen en technisch aangelegden 
onder ons. Tegelijkertijd is het ook veel meer dan speelgoed. Geniet van het 
bouwproces en de technische kant van LEGO. Racen met de vrienden in je zelf-
gemaakte Technic-racewagen, sleutelen aan een vliegtuig en de motor van je 
auto monteren! Dé uitdaging bij uitstek voor ervaren LEGO-bouwers. Naast al 
dat bouwen zorgen onze animators voor leuke (strand) spelen, toffe animatie en 
de nodige ontspanning.
LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
De Zevensprong

8 10-14 jaar € 485
25/07-01/08/20 Sint-Idesbald – Emmaüs

01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald – Excelsior

nieuw!
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STEM

Train Mania
Ontdek de wereld van de treinen   
Deze zomer organiseren we, in samenwerking met het Stoomcentrum in Maldegem, een 
uniek kamp voor elke treinliefhebber (in spe). Zij bewaren, restaureren en maken heel wat 
historisch materiaal opnieuw rijvaardig op hun eigen spoorlijn en bezitten een groot arsenaal 
aan stoom- en diesellocomotieven, motorwagens en rijtuigen. Tijdens deze vakantie krijg je 
een uitgebreide intro in de wereld van de treinen. De begeleiders vertellen je met heel wat 
kennis van zaken allerlei weetjes en feiten. Maar dat is niet alles. Je werkt ook mee aan het 
spoor op een historische manier en staat de begeleiders bij in de restauratie van oude treinen. 
En altijd al gedroomd om achter het stuur te zitten? Deze week krijg je de kans tijdens een 
introductie in het besturen van stoom- en dieseltreinen! Dit is 
een echt praktisch doe-kamp waarin historische technieken en 
moderne tools elkaar ontmoeten. Technische voorkennis is niet 
vereist, een gezonde dosis interesse is al wat je nodig hebt!

25/07-01/08/20
Maldegem 

Stoomcentrum
8 14-18 jaar € 515

Pitstop
Onze eigen Formula TOP    
Tijdens deze vakantie bouwen we onze eigen elektrische racewagen! U zegt? Jawel, we stellen 
de elektronica, de mechanica en het betere bodywerk van onze eigen racewagen samen. 
Ervaren instructeurs begeleiden ons tijdens dat hele proces. Ze passen de opdrachten ook 
aan naargelang de leeftijd van de deelnemers. Elektronica en mechanica in de praktijk waren 
nog nooit zo plezant. Met een gezonde dosis creativiteit zorgen we voor het meest in het 
oog springende koetswerk. En natuurlijk moet er met onze racewagen op het einde ook een 
proefritje gereden worden!

25/07-01/08/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen
8 14+ jaar € 485

Under  
Construction

Met truweel en bouwsteen in de aanslag    
Er altijd al van gedroomd om je speelgoedbouwblokken in te 
kunnen ruilen voor echte exemplaren en jouw eerste echte bouw-
project te verwezenlijken? We leren deze week een bouwproject 
plannen en uitwerken volgens een duidelijk projectplan. Van de 
ruwbouw tot het plaatsen van de nutsvoorzieningen en het verfraaien 

van het project, heel wat technieken komen aan bod. Na de fundering 
metsen we ons eerste muurtje en leren we wanden en een plafond plaatsen. We leggen daarna ons eerste 
elektrische en sanitaire circuit. Maar ook de aankleding mag natuurlijk niet ontbreken. We oefenen met het 
plaatsen van houten vloer- en wandbekleding en leren ook een aantal schilder- en behangtechnieken aan. 
Schuilt er talent in onze doe-het-zelf-groep, dan wagen we ons op het einde zelfs aan het maken van eigen 
meubilair. Na een week metsen, graven, zagen en boren zou ons bouwproject “under construction” ook 
helemaal af moeten zijn!

04/07-11/07/20 Leignon – Manege 8 10-14 jaar € 465

Boomhutbouwers
Timmer je mee?    
Waarom eens geen vakantie in de bomen doorbrengen? Dat is 
pas avontuurlijk! Tijdens deze boomhutvakantie krijg je die kans. 
Ga zelf aan de slag met hout en hamer en timmer er op los. Onze 
instructeurs staan je met raad en daad bij. Samen tover je de 
mooiste boomhut tevoorschijn. Ook de inkleding is helemaal aan 
jullie. Knutsel je eigen meubeltjes in elkaar, maak het knus en geniet 
samen met al je kampgenoten van jullie eigen huis hoog in de bomen. 
Onze animators staan klaar met heel wat actie, spel en fun wanneer je 
beslist nog eens naar beneden te komen! 

18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
15/08-22/08/20
22/08-29/08/20

Leignon 
Manege

8 10-14 jaar € 390

i.s.m. Stoomcentrum

i.s.m. Boomhutten-
kampen Remenos
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STEM

Volt!
Er hangt elektriciteit in de lucht!   
Altijd al geboeid geweest door hoe alle technische snufjes werken? Klaar om een professional 
te worden? Dit elektronicakamp biedt jou de mogelijkheid om heel wat technische zaken aan 
te leren, beginnende met de basisprincipes elektriciteit. Krijg je daarna nog geen genoeg van al 
die ampères en volts? Geen probleem, want dan gaan we verder met microcontrollers waarmee 
we verschillende elektronische apparaten gaan maken en aansturen. Haal de technieker in jezelf 
naar boven en binnen kort vervang jij thuis de lampen! 
Voel je de spanning al? Uiteraard maken we ook tijd 
vrij om te genieten van de faciliteiten van ons vakantie-
centrum en van hetgeen de kust te bieden heeft.

01/08-08/08/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen
8 12-16 jaar € 485

Fablab
De wondere wereld van techniek   
Je trekt er dagelijks op uit naar een SuperFabLab en maakt kennis met heel wat technieken 
en materiaal. Kom alles te weten over hoe een 3D-printer werkt en hoe die bestuurd wordt, 
steek je eigen hoovercraft in elkaar, knutsel een LED-wheel tesamen en ontdek zo alle 
geheimen van een elektriciteitsplan, print jouw tekening op een toffe zak en maak een 
cool gadget tijdens de workshop lasercutting. Na een hele week experimenteren en heel 
wat in mekaar knutselen wordt het tijd dit met de wereld te delen! We maken er een echte 
reportage van en plaatsen ze na afloop van het verblijf online. Zo kan ook iedereen thuis 
meegenieten van jouw techniekavonturen! Al jouw realisaties krijg je na afloop van het 
verblijf mee naar huis!

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers – ‘t Schipken

8 10-14 jaar € 475

Technilab
Girl Power!   
Dat meisjes keien zijn in techniek bewijzen we jou graag met deze 
STEM-vakantie. Tijdens dagelijkse workshops van een halve dag onder 
professionele begeleiding maken we de tofste gadgets en accessoires 
en leren intussen heel wat bij. Zo ontwerpen we een handtas, maar 
niet zomaar een. We steken een echte technihandtas in elkaar die licht 
geeft als je ze sluit. Tijdens een workshop bloemen maken ontdek je 
hoeveel techniek ook hier bij komt kijken. Warm je soldeerbout al 
maar op! Tijdens dit girly techniekkamp kunnen juwelen uiteraard 
ook niet ontbreken. Jij ontwerpt ze en de lasercutter snijdt ze voor jou 
uit uit plexi, hout, vilt of kurk. Laat je creativiteit de vrije loop. Tot slot 
wagen we ons aan een eigen 3D-kubus.

25/07-01/08/20
08/08-15/08/20

Geraardsbergen 
De Gavers – ‘t Schipken

8 10-14 jaar € 475

i.s.m. Sapikids

i.s.m. Astertechnics
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STEM

Gaming Junior
Een virtueel speelparadijs! 
Fans van gaming halen deze vakantie ongetwijfeld hun hartje op! Samen met onze 
instructeurs ontdekken we heel wat leuke games. Tijdens onze gamingworkshops leer 
je heel wat bij! Zo organiseren we een heuse LAN-party en ontdekken we ook heel wat 
educatieve spelen. Want van gaming steek je iets op! Daarnaast zorgen we voor toffe 
activiteiten, tijd om te ravotten in de buitenlucht en coole animatie.

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 8-12 jaar € 485
04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
De Zevensprong

Gaming
Make it to the next level!   
Ben jij ook helemaal into gaming? Bij ons leer je er heel wat over bij, probeer je nieuwe dingen 
uit en dit samen met andere jongeren die jouw passie voor gamen delen. Wist je dat je gamen 
ook kunt ‘leren’? Onze gaming- en internet workshops brengen je heel wat technieken bij. 
Zo neem je bijvoorbeeld in een klein team deel aan een LAN-party. Het verblijf ‘Gaming Junior’ 

biedt je gemiddeld 3 uur gameplezier per dag, bij ‘Gaming’ is dat maximaal 5 uur. 
Als je inschrijft voor deze vakantie doe je uiteraard ook mee aan alle 

andere sport- en ontspanningsactiviteiten.

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

22/08-29/08/20
Koksijde 

De Zevensprong

Gamedesign
Word jij de gamedeveloper van morgen?    
Altijd al gameontwerper willen worden of toch benieuwd hoe al die 
computer games achter de schermen werken? Kruip dan in de huid van 
een echte ontwikkelaar en ontwerp je eigen game! Je leert alles over 
sprites, leveldesign, game engines, artificiële intelligentie, scripts, multi-
player en uiteraard zet je jouw eerste stappen als programmeur. Je krijgt 

ongeveer 5 uur les per dag. Natuurlijk is er nog een massa tijd over voor 
sport, ontspanning en animatie in en rond het vakantiecentrum!

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Gamedesign Junior
Ontwerp jouw eigen computerspel!   
Je speelt al een hele tijd spelletjes op de computer maar je wil ook zelf eens aan 
de slag? Dan is dit weekje Gamedesign Junior zeker iets voor jou! Op een speelse 
manier zet je jouw eerste stapjes in de programmatie van een eigen spel, maak je 
computeranimaties en ga je eens kijken hoe je bestaande games uit kan breiden. 
Naast de lessen is er heel wat tijd voor ontspanning. Zo test je zelf het digitale spel 
‘Rosalie’, een te gek iPad-spel waarbij je een parcours aflegt in een verkeersvrije wijk 
in De Panne. Spanning verzekerd! Ook heel wat actieve spelen en animatie in het 
centrum en op het strand kunnen tijdens deze vakantie niet ontbreken!

01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 8-12 jaar € 485
04/07-11/07/20
11/07-18/07/20

Koksijde 
De Zevensprong
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STEM

E-sports
Gamen is één ding, e-sports een ander …   
We steken elkaar de loef af om virtueel de beste te worden. Game-pc, Xbox, PlayStation, … een echte e-sporter 
probeert alle platformen uit. Individueel of in team, e-sports is ‘echt’ sporten, maar dan virtueel. We gaan 
voor de hoogste score, de beste prestatie, the highest level. We gamen ook tegen de gamers. Eens zien 
wie de ‘echte’ zijn. FIFA, Fortnite, League of Legends, Formula One, Apex Legends, Call of Duty, … kunnen 
allemaal aan bod komen. Alles hangt ervan af hoe sterk we zijn, hoe snel we leren. Trouwens, e-sporters 
zijn in uitstekende conditie. Daarom wisselen we maximaal 4 à 5 uren e-sports per dag af met sport en spel. 
En dat alles in de fijne omgeving van Koksijde, met de kust op wandel afstand en sport- en spelfaciliteiten in 
de buurt. Jouw eerste stappen zetten in het echte virtuele sportleven, deze kans laat je toch niet liggen?

11/07-18/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

22/08-29/08/20
Koksijde 

De Zevensprong

Programmeren
Zet de computer helemaal naar jouw hand!   
Werken met een computer is één ding, maar door te programmeren 

kun je een computer helemaal naar 
jouw hand zetten. We geven je een 
grondige basiscursus in de Java-
programmeertaal. Java is een van de 
belangrijkste programmeertalen en 
biedt ook een stevige basis om later 
apps (applicaties) voor Android te leren 
ontwikkelen. Gedurende gemiddeld 
5 les uren per dag verken je de basis 
van programmeren, zet je je eerste 
stappen in Java-programmeren en 
scherp je vervolgens je vaardigheden 
aan in steeds nieuwe projecten. 

Naast de lessen 
is er nog heel wat tijd voor ontspanning op het 
strand, op het vakantie domein en in Koksijde.

04/07-11/07/20
18/07-25/07/20
01/08-08/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

22/08-29/08/20
Koksijde 

De Zevensprong

Webdesign
Websites leren bouwen op beginnend en hoger niveau  
Tijdens deze vakantie leer je vanuit het niets een eigen, leuke website bouwen! Je begint bij de basis van 
elke goede website door html-codes te leren begrijpen. We tonen en gebruiken hierbij de HTML5-standaard 
die de webtoepassingen nog beter ondersteunt. Voor de nodige ‘look & feel’ komt css je ook te hulp. Wie 
al wat meer ervaring heeft in webdesign krijgt tijdens de lessen extra uitdagende opdrachten aangeboden. 
Wanneer er tijd rest leren we ook met programma’s als “Joomla” eenvoudig en met de nodige 
flair een website, blog, nieuws pagina en zo veel meer te maken en te onderhouden. 

Je sluit het verblijf af met een project waarin je volop al je vaardigheden kunt tonen. Lessen 
en project nemen samen dagelijks 5 lesuren (50 min) in beslag. Daarnaast is er uiteraard nog 
een massa tijd over voor sport en spel!

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485
22/08-29/08/20

Koksijde 
De Zevensprong
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Fotografie Junior
Klik, klik!   
Deze vakantie ontdekken we de wondere wereld van de fotografie. We beginnen met een korte 
kennismaking met het fototoestel en ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Nadien gaan we aan 
de slag! We verkennen niet alleen fotogenieke plaatsjes maar leren ook creatief om te gaan met ons 
fototoestel! We toveren met licht, creëren leuke effecten met schaduwen, gaan op zoek naar de 
gekste onderwerpen, … Na het fotograferen maken we ook kennis met het begrip ‘fotobewerking’. 
Met leuke, kindvriendelijke toepassingen gaan we aan de slag en maken we 
onze favoriete foto’s nog een tikkeltje leuker! We bewaren onze foto’s niet 
alleen digitaal, maar knutselen ook een prachtig album in elkaar.

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 8-12 jaar € 485

04/07-11/07/20
11/07-18/07/20

Koksijde 
De Zevensprong

Fotografie
Focus op nieuwe digitale mogelijkheden   
Waar je ook kijkt in de digitale wereld, overal kom je 
foto’s tegen: in digitale fotoalbums, op Facebook en 
andere sociale media, … Een goede foto nemen doe je 
echter niet zomaar. Het vergt heel wat kennis en kunde. 
We leren je gedurende 4 tot 5 uur per dag waar je best 
rekening mee houdt om een echt goede foto te nemen. 
Je gebruikt hiervoor je eigen fototoestel. We leren je ook 
wat je nadien, in de digitale wereld, met die foto aan 
kunt vangen (bewerken, publiceren, album maken, …). 

We gebruiken waar mogelijk software die gratis is, maar 
we werpen ook een blik op professionele software. Na het fotolab volgt 
de ontspanning: op het strand, in het centrum en in de duinen kan je 
terecht voor animatie en plezier.

11/07-18/07/20
01/08-08/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Vlog Lab
Word jij de nieuwe Enzo Knol?
Iedereen klaar? Filmen maar! Deze vakantie ben jij de ster voor de camera en verdiepen we ons 
in de wereld van het vloggen. Je leert hoe je de camera gebruikt, hoe jezelf te presenteren en 
hoe jouw dagelijkse leven en hobby’s om te zetten in boeiende vlogs. Je ontdekt ook gratis 
software om filmpjes te monteren en start jouw eigen YouTube-kanaal waar familie en vrienden 
jouw leuke beelden kunnen bewonderen. We gaan op zoek naar straffe verhalen, te gekke 
activiteiten en coole beelden die onze vlog nét dat tikkeltje extra geven. Zo trekken we ook naar 
Plopsaqua. Dat levert ongetwijfeld enkele spetterende beelden op!

18/07-25/07/20
08/08-15/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8
10-14 jaar

€ 485
04/07-11/07/20
25/07-01/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

12-16 jaar

Klik Vast!
Duplo hier, K’nex daar, blokken overal ...  Met uitstap naar Plopsaland!      
Ik heb een doos vol blokken waar ik vaak mee speel. Ik bouw er leuke dingen van, 
bijvoorbeeld een kasteel. Zodra ik ’s morgens wakker word, ga ik aan het werk
en bouw een mooie boerderij, een huisje of een perk. Soms bouw ik een toren, maar 
is die bijna klaar … Dan stort hij als ik even stoot … in één keer in elkaar!

Deze vakantie gaan we aan de slag met Clicks, K’nex, Duplo en vele andere 
materialen om de mooiste bouwwerken te maken. Uiteraard staan ravotten aan zee 
en een uitstapje naar Plopsaland ook op het programma! Kunnen wij het maken? 
Nou en of!

04/07-11/07/20
01/08-08/08/20
22/08-29/08/20

Sint-Idesbald 
Excelsior

8 3-6 jaar € 390

STEM

nieuw!

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Top Vakantie zomer 2020
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STEM

Digital  
Entertainment  
Studio
Take your creative skills to the next level!   
Kies voor een hele week creativiteit en multimedia! Op het basis niveau 
verdiep je je in foto bewerking, leer je grafisch vormgeven (posters en 
magazines ontwerpen) en krijg je een stevige portie video- en audio-
editing op je bord. Wie al voldoende vaardig is bieden we net dat 
beetje meer uitdaging. We tillen je skills naar een hoger level met meer 
uitdagende programma’s om het maximum uit jouw pc te halen. Op 
beide niveaus werk je in kleine groepjes aan een project. Lessen en 
project nemen samen dagelijks gemiddeld 5 lesuren (50 min) in beslag. 
Je sluit het verblijf af met een project waarin je volop al je vaardigheden 
kan tonen. Naast al die multimedialessen is er uiteraard nog massa’s tijd 
over voor sport en spel op het strand en in het centrum.

11/07-18/07/20
01/08-08/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485Kortfilmkamp
Ready, set, action!  
Deze zomervakantie is niets doen geen optie! Want wij zoeken acteurs, regisseurs, 
cameravrouwen en -mannen, monteurs en lichtmannen en -vrouwen voor de 
opnames van onze kortfilm! Wist je dat je met je iPad een volledige filmstudio 
in handen hebt? Deze week maken we een fantastische kortfilm van a tot z met 
professionele software op iPad Pro’s. Je ontdekt daarenboven wat er allemaal op een 
filmset gebeurt als de camera’s draaien … 

Durf jij de uitdaging aan? Klaar? En … actie!

11/07-18/07/20
Koksijde 

Zevensprong
8 10-14 jaar € 485

YouTube
Word de ster van het internet!   
Breek uit je kot en show jouw talent op het wereldwijde web via YouTube. 
Onder begeleiding bouw je aan jouw eigen videokanaal waar je jouw talent 
in de kijkers zet. Je leert de technische kant van YouTube beter kennen en 
ontdekt de kneepjes van een goede filmopname. Maar je wordt ook volop 
gecoacht in het ontwikkelen en voortdurend verbeteren van je eigen kanaal. 
Hoe lok je kijkers? Hoe maak jij het verschil tussen het enorme aanbod aan 
talent? Zingen, comedy, dans, rap, … alles kan! Jij brengt jouw talent mee, 
onze coaches doen de rest! Natuurlijk zorgen wij daarnaast ook voor andere 
activiteiten. Sport, ontspanning en leuke animatie zorgen voor een vakantie 
waar je nog lang aan terugdenkt.

04/07-11/07/20
01/08-08/08/20

Koksijde 
Campus  

Ter Duinen 8 12-18 jaar € 485

22/08-29/08/20
Koksijde 

De Zevensprong

i.s.m. Cornelius workshops 
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Wiskunde 
Leren leren
Wiskunde als jouw vakantie-uitdaging!  
Breek jij je het hoofd over wiskunde of kan je nog een zetje gebruiken vooraleer 
je naar het middelbaar gaat? Gedurende gemiddeld 3 lesuren (50 min) per dag 
breng je jouw kennis op peil onder begeleiding van ervaren lesgevers.  
We besteden veel aandacht aan methodes die jou zelfstandig ‘leren leren’. 
De nadruk ligt op ondersteuning op maat en vervolmaking in wiskunde, maar 
natuurlijk ook op welverdiende ontspanning. Onze animators zorgen dan ook 
voor een spetterend programma waar sport en spel centraal staan. 

22/08-29/08/20
Sint-Idesbald 

Excelsior
8 8-12 jaar € 485

Wiskunde
Vervolmaak jouw wiskundige vaardigheden!    
Tijdens deze 8-daagse vakantie tonen we dat ook wiskunde boeiend kan zijn. 
Op basis van jouw vragen werken we diverse thema’s uit in kleine groepen. 
De nadruk ligt op bijwerken, remediëren en vervolmaking. Tijdens het verblijf 
krijg je per dag 5 uur les begeleid door enthousiaste instructeurs. Gedurende 
ongeveer een derde van de lessen krijgt ‘leren leren’ speciale aandacht en maak 
je kennis met een aantal methodes om zelfstandig te leren. Na het verblijf krijg je 
een persoonlijk attest dat jouw vorderingen aantoont. Natuurlijk zorgen animatie 
en sport voor een welverdiende ontspanning.

15/08-22/08/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen
8 12-18 jaar € 485

22/08-29/08/20
Koksijde 

De Zevensprong

Grafische  
Vormgeving
Creatief op de computer!   

Met workshop door professioneel grafisch vormgever  
Deze vakantie gaan we een stapje verder en ontdekken we hoe je 
creatief aan de slag kan met jouw computer. Je leert de basis van 
diverse gratis varianten van de bekende grafische programma’s zoals 
InDesign, Photo shop en Illustrator. Zo kan je thuis probleemloos 
verder aan de slag. Vervolgens scherp je jouw vaardigheden aan in 
nieuwe projecten onder begeleiding van onze ervaren instructeurs. 
Gedurende gemiddeld 5 lesuren per dag ga je aan de slag. Naast 
de lessen is er nog heel wat tijd voor ontspanning op het strand, 
in het centrum en in Koksijde.

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

STEM
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Talen

Français/English - Initiation
Een hutsepot van taal en pret  
Wil je al eens proeven van het Frans of het Engels vooraleer je er op school mee aan de slag gaat? 
Of wil jij je opgedane kennis nog wat uitdiepen of beter onder de knie krijgen? Dan ben je bij onze 
‘initiatie-taalkampen’ aan het juiste adres! Gedurende gemiddeld 3 uur per dag ga je aan de slag 
met de taal naar jouw keuze. Theorie is natuurlijk de basis van alles, maar we oefenen de gekozen 
taal vooral in de praktijk! Samen met je leeftijdsgenootjes word je onderverdeeld in kleine 
groepjes voor dynamische lessen. Deze worden trouwens gegeven door ervaren instructeurs die 
jou op een interactieve manier betrekken bij de les.

Ook naast de lessen zitten we trouwens niet stil. Bij jouw inschrijving kan je telkens kiezen voor 
een optie naar keuze. Elke optie staat alvast garant voor uren plezier! 

Français/English – Optie Dierenplezier
11/07-18/07/20 
08/08-15/08/20

Filot-Hamoir 
Château d’Insegotte

8 7-12 jaar

€ 475

Français/English  – Optie Superkicks

11/07-18/07/20 
25/07-01/08/20 
08/08-15/08/20 
22/08-29/08/20

€ 495

Français/English – Optie Koken
25/07-01/08/20 
22/08-29/08/20

€ 475

Optie “Dierenplezier”
Dierenvrienden hebben de tijd van hun leven! Naast 
de taallessen maken we uitgebreid tijd voor het 
ontdekken van de dierenwereld. We trekken bossen 
en weides door op zoek naar heel wat diersoorten; 
een valkenier komt langs met prachtige roofvogels 
en ook lieve pony’s zijn van de partij en kunnen 
niet wachten om door jou vertroeteld te worden. 
Op de boerderij vlakbij beleven we uren speelpret. 
Hoogtepunt wordt ongetwijfeld de uitstap naar 
dierenpark Monde Sauvage!

Optie “Superkicks”
Naast de taalles zin om de grote avonturier in jou naar 
boven te halen? Dan is deze optie helemaal jouw ding! 
Toon je sjortalent tijdens het bouwen van kampen in het 
bos en gebruik je kamp voor een spannende (avondlijke) 
lasershooting. Verleg tevens je grenzen tijdens de uitstap 
naar Adventure Valley Durbuy. Sensatie verzekerd! 
Onze animators zorgen daarnaast voor een uitdagende 
mix van activiteiten. Wat denk je bijvoorbeeld van koken 
in de buitenlucht op een zelfgemaakt vuur, boogschieten 
of een halve dag triallopen?

Optie “Koken”
Elke dag duiken we in de keuken en toveren we lekkere 
gerechtjes op tafel. Wist je trouwens dat je in de 
keuken ook regelmatig Franse woorden tegenkomt? 
Ontdek samen met ons de verschillen tussen ‘saignant’ 
of ‘à point’. Of ben jij meer een zoetekauw en gaat je 
voorkeur uit naar een ‘moelleux’? Of voel jij meer voor 
de Engelse insteek in het keukengebeuren en ben je fan 
van een English breakfast of tea and biscuits?  
Kom dus snel mee naar dit leerrijke kamp en verbaas 
het thuisfront achteraf van jouw talenten! Oui, chef!
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Talen

Español
Buenos Dias!   
Deze vakantie brengen we het zuiden naar onze Belgische kust 
tijdens deze Spaanse taalvakantie. Zin om je even onder te 
dompelen in een geheel nieuwe taal? Dan is dit verblijf beslist iets 
voor jou! Aangepast aan jouw niveau begeleiden dynamische 
lesgevers jou doorheen de Spaanse taal met theorie (grammatica), 
teamwork en vooral veel praktijk (conversatie). Gedurende 
gemiddeld 4 à 5 uur per dag krijg je les onder intensieve 
begeleiding. Je maakt ook volop gebruik van multimedia en pc.

Sport, ontspanning en leuke animatie maken er een fijne en 
leerrijke vakantie van!

11/07-18/07/20
25/07-01/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Deutsch
Guten Tag!    
Maak kennis met onze derde landstaal tijdens deze taal vakantie Duits. 
Aangepast aan jouw niveau begeleiden dynamische lesgevers jou doorheen 
de Duitse taal met theorie (grammatica), praktijk (conversatie) en teamwork. 
Gedurende gemiddeld 4 à 5 uur per dag krijg je les onder intensieve 
begeleiding. Je maakt ook volop gebruik van multi media en pc. Sport, 
ontspanning en leuke animatie maken er een fijne en leerrijke vakantie van!

18/07-25/07/20
01/08-08/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Kleine 
wereldburger
We halen de hele wereld naar onze vakantie!   
We brengen de grote-mensen-wereld deze week een 
beetje dichter bij onze eigen leefwereld. Elke dag 
wanen we ons in een andere cultuur en spelen we 
spelletjes die typisch zijn aan deze cultuur. We maken 
ook gerechtjes die met die cultuur te maken hebben. 
Proeven doen we trouwens zoals dat past: Oosters 
eten we met stokjes, we ontbijten op een ochtend 
zoals in Engeland, ... We leren ook spelenderwijze 
verschillende talen herkennen en spreken via 
verhalen, spelletjes en liedjes. In hoeveel talen zal jij 
na deze vakantie “Goeiemorgen” kunnen zeggen? 
Yes, oui, si, … kennen voortaan geen geheimen meer.  
De kleine wereldburger laat zich natuurlijk ook op 
het gebied van kunst niet onbetuigd. Muziek, dans 
en beeld, we leren allerhande stijlen en technieken 
van over de hele wereld kennen, maar mogen ze 
bovenal ook zelf uittesten. Cool! Chouette! Genial!

25/07-01/08/20
08/08-15/08/20

Filot-Hamoir 
Château 

d’Insegotte
8 3-6 jaar € 395

nieuw!

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

Top Vakantie zomer 2020
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Talen

Français  – 12+ jaar
Parlez-vous français?  
Kom met ons mee op stoomcursus Frans om je niveau stevig op te krikken of om 
wegwijs te raken in de Franse taal! Via theorie (grammatica) en praktijk (conversaties), 
gegeven door ervaren lesgevers, leer je heel wat bij. Je werkt in kleine groepjes op 
jouw niveau: leuk om elkaar snel te leren kennen. Gedurende 4 à 5 uur per dag krijg 
je les. Daarbij maak je volop gebruik van multimedia en pc. Naast de lesuren zorgen 
sport, ontspanning en leuke animatie voor een fijne afwisseling!

11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

Français immersion
Taalbad met tof vakantiegevoel!   
Een totale onderdompeling zegt je wel wat of wat bijkomende hulp is welkom?  
Dan kan je terecht bij ons en onze collega’s van Vacances Vivantes asbl, de 
Franstalige zusterorganisatie van Top Vakantie vzw. Na je niveautest begeleiden 
dynamische lesgevers jou doorheen de Franse taal met theorie (grammatica), praktijk 
(conversatie) en teamwork. Gedurende gemiddeld 5 lesuren (50 min) per dag krijg 
je les onder intensieve begeleiding. Je maakt ook volop gebruik van multimedia en 
pc. Het wordt een echt taalbad want in het centrum zijn er ook heel wat Franstalige 
jongeren aanwezig. Bovendien hebben je lesgevers en animators de Franse taal 
als moedertaal waardoor ook de rest van de activiteiten “in het Frans” gebeuren. 
Sport, ontspanning en leuke animatie maken er een fijne en leerrijke week van!

11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8 12-18 jaar € 485

English  – 12+ jaar
How do you do?
We kunnen er niet naast kijken. Engels is momenteel dé wereldtaal bij uitstek. Ben jij dus op 
zoek naar een uitdaging? Aarzel niet langer en kom met ons mee op deze taalvakantie Engels. 
Tijdens dit taalkamp maken we jou wegwijs in de Engelse taal en krikken we jouw niveau 
stevig op! Via theorie (grammatica) en praktijk (conversaties) leer je heel wat bij! De lessen en 
praktijksessies worden trouwens gegeven door ervaren lesgevers. Je werkt steeds in kleine 

groepjes op jouw niveau: leuk om elkaar snel te leren kennen en dit gedurende 
4 à 5 lesuren per dag. Je maakt ook volop gebruik van multimedia en pc. 
De taallessen worden afgewisseld met leuke en uitdagende activiteiten op 
het strand van Koksijde en op ons vakantiedomein. Ben jij er klaar voor om 
met jouw leeftijdsgenoten een onvergetelijke vakantie te beleven?

11/07-18/07/20
18/07-25/07/20
25/07-01/08/20
01/08-08/08/20
08/08-15/08/20
15/08-22/08/20

Koksijde 
Campus Ter Duinen

8

12-18 jaar

€ 485

25/07-02/08/20
Koksijde 

Campus Ter Duinen 
+ London

9 € 635

Wil je de onder dompeling in de Engelse taal  
compleet maken? Kies dan voor de optionele  
tweedaagse uitstap naar Londen! 

Tijdens deze uitstap kan je al jouw vergaarde kennis 
van de voorbije week meteen in de praktijk toepassen. 
Daarnaast ontdek je de leukste trekpleisters van  
deze bruisende stad. 

Een onmisbare aanvulling op jouw taalvakantie!

i.s.m. Vacances Vivantes! 
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Français in Gastes 
Lac de Biscarosse (Frankrijk)
• Franse taalles door leerkrachten Frans met het Nederlands als moedertaal
• 3 à 4 lesuren (50 min) per dag, verdeeld over theorie en praktijk
• Logement op Camping Les Prés Verts vlak bij het strand en het meer
• Watersport (½ dag/dag) onder professionele begeleiding
• Bezoek aquapark en de stad Mimizan
• Animatief programma door Top Vakantie-begeleiders

Deze reis wordt ook gecombineerd met een andere formule:  
‘Frankrijk – Le soleil, la mer et le plaisir’ (pagina 48)

29/07-07/08/20

Frankrijk  
Lac De Biscarosse 

Camping  
Les Prés Verts

Bus 10 9-12 jaar € 750

Français in Montpellier 
(Frankrijk)
• Franse taalles door gecertifieerde leerkrachten Frans in het Institut Linguistique  

du Peyrou
• 22 lesuren (50 min) per week
• Logement bij gastgezinnen in de omgeving van de school
• Uitstappen naar Saint-Guilhem-le-Désert en Nîmes
• Animatieprogramma, sport en spel na de lesuren

05/07-18/07/20
Frankrijk – Montpellier  

Institut Linguistique du Peyrou 
Famille d’acceuil

HST 14 13-17 jaar € 1695

Frans/Engels  
in het buitenland
Geen beter taalbad dan een taalverblijf in een land waar jouw gekozen 
taal de voertaal is! Top Vakantie heeft een leuk aanbod aan taalvakanties 
in Groot-Brittannië, Ierland, Malta en Frankrijk. Er is voor elk wat wils! 

Ofwel logeer je in gastgezinnen (Montpellier – Frankrijk en Southampton – 
Groot-Brittannië), op hotel (Malta) of in een jeugdherberg (Dublin – 
Ierland) dicht bij de leukste bezienswaardigheden en met heel wat toffe 
uitstappen op het programma. Ofwel logeer je op een comfortabele 
camping vlak bij het strand waar de lessen aangevuld worden met een 
spetterend aanbod watersporten (Gastes –Frankrijk). Wij organiseren 
deze taalvakanties in samenwerking met ervaren lokale partners. 
Alle lessen worden gegeven door ‘native speakers’ volgens het niveau 
van de deelnemer (met uitzondering van de taalvakantie in Gastes 
– Frankrijk waar de taallessen gegeven worden door leerkrachten 
Frans met het Nederlands als moedertaal en van de taalvakantie in 
Dublin (Ierland) waar de taallessen Engels gegeven worden door 
leerkrachten Engels met het Nederlands als moedertaal). Taalvakanties 
in het buitenland brengen jou niet alleen heel wat bij, ze verruimen ook 
je blik en geven je inzicht in de cultuur achter de taal!

BuitenlandTalen
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English  
in Southampton  
(groot-Brittannië)
Classical Program    

• Engelse les door gecertifieerde leerkrachten Engels in  
de Lewis School of English

• 18 lesuren (50 min) per week
• Logement bij gastgezinnen in de omgeving van de school
• Uitstappen naar Londen en Bath, Portsmouth of Winchester  

(afhankelijk van periode) 
• Animatieprogramma, sport en spel na de lesuren

Theater Program   

• Engelse taalles door gecertifieerde leerkrachten Engels  
in The Lewis School of English

• 15 lesuren (50 min) per week Engelse les 
• 12 lesuren (50 min) per week beoefenen van podiumkunsten: 

zingen, dansen en acteren
• Uitstappen naar Londen, Bath, Portsmouth of  

Winchester (afhankelijk van de gekozen periode)
• Logement bij gastgezinnen in de omgeving van de school

05/07-18/07/20
19/07-01/08/20
02/08-15/08/20

Groot-Brittannië 
Southampton

The Lewis School 
Host Families

Eurostar 14 12-17 jaar € 1545

English in Malta
• Engelse les door gecertifieerde leerkrachten Engels in 

de ultramoderne school ACE English Malta
• 3 à 4 lesuren (50 min) per dag, verdeeld over theorie en praktijk 
• Niveautest voor afreis om het niveau te bepalen in functie van 

de groepsindeling voor de lessen 
• Uitstappen naar La Valette, het eiland Comino en een cruise 

langs De Blauwe Grot

11/07-20/07/20
29/07-07/08/20

Malta  – Englishschool
Hotel Urban Valley 

Resort**** 
Vliegtuig 10 14-18 jaar € 1320

Logement: hotel Urban Valley Resort**** (San Gwann, Malta)
(meer info op www.topvakantie.be)

English  
in Dublin (Ierland)
• Engelse taalles door leerkrachten Engels met het Nederlands als moedertaal
• 2 lesuren (50 min) per dag met focus op theorie en conversatie afgewisseld met 

praktijkoefeningen in de omgeving
• Diverse taalateliers in de stad en in de omgeving waarbij je aan de hand van opdrachten 

(interviews, rollenspelen, … ) contacten legt me de man/vrouw in de straat
• Verkwikkende wandelingen in de Wicklow Mountains en Howth, bezoek aan Trinity 

College Library, het National Wax Museum en Dublin City
• Een animatief programma met sport en spel na de lessen waarbij we ook focussen leggen 

op het converseren in het Engels

27/07-03/08/20
Ierland – Dublin 

The Four Courts Hostel
Vliegtuig 8 15-18 jaar € 1200

nieuw!

nieuw!

Logement: The Four Courts Hostel  
(nabij het centrum van Dublin)

(meer info op www.topvakantie.be)

Buitenland

nieuw!
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Zwitserland-NENDAZ
Up to the mountains!   
Er valt heel wat te beleven in de bergen … Onder professionele begeleiding ontdek je stap 
voor stap wat dit prachtige land jou te bieden heeft. Deze vakantie is ideaal voor liefhebbers 
van uitdagingen! Een prachtige reis waar je volop geniet van dit adembenemende land staat jou 
te wachten! Je kan kiezen uit twee opties: 

Optie 1: Fun in de bergen 
Je gaat van de ene uitdaging naar de andere! Op het programma: bergwandelingen met een 
ervaren berggids, avonturenparcours in de bomen, een kliminitiatie, mountainbike, swinggolf, 
apenbruggen, … en natuurlijk ook het zwembad om te ontspannen. Tijdens de vrije tijd kan je 

je daarenboven uitleven op de sportterreinen in de omgeving van onze chalet (basketbal, 
voetbal, …). Als kers op de taart trekken we er ook een dagje op uit naar een Aquapark. 
Fun gegarandeerd! Voor dit verblijf is een goede conditie wel een vereiste! 

Optie 2: Watersport 
Gedurende vier volle dagen leef jij je uit tijdens allerlei watersporten: surfen, kajak, 
paddle, … Daarnaast staat ook een stevige portie mountainbike, klimmen en team climbing 
op het programma. Met een ervaren berggids trek je er daarenboven op uit in de bergen.

Optie 1: Fun in de bergen
15/08-25/08/20

Zwitserland – Nendaz 
Chalet Cité Joie

Bus 11

8-12 jaar
12-16 jaar € 830

Optie 2: Watersport 14-16 jaar

OOSTENRIJK-NASSFELD
Sport en avontuur in de bergen   
Ook tijdens de zomer hebben de bergen heel wat in petto voor de liefhebbers van kicks en 
avontuur. Afhankelijk van jouw leeftijd bieden we je een gevarieerd programma aan:

8-12 jaar: Mountainbiken, boogschieten, wandelen, deathride, raften, een bergwandeling, 
ontdekken van een plaatselijk meer, een zomerrodelbaan, een barbecue, …

12-16 jaar: Mountainbiken, deathride, via ferrata, river tubing, bergwandelingen, ontdekken 
van een plaatselijk meer, mountaincarting, een zomerrodelbaan, een barbecue, …

Als afsluiter staat ook nog een uitstap naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië,  
op het programma! Naast deze activiteiten, onder begeleiding  
van ervaren instructeurs, zorgen onze animators voor een 
gevarieerd animatieprogramma. 

Fun verzekerd!

03/07-12/07/20
Oostenrijk 
Nassfeld  

Hotel Leitner
Bus 10

8-12 jaar
12-16 jaar

€ 815

Logement: Sporthotel Leitner
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Chalet Cité Joie
(meer info op www.topvakantie.be)

Buitenland
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Buitenland

ZWEDEN-VÄRMLAND
Optie 1: Kanotrektocht   
Zeven dagen kanovaren in de prachtige regio Värmland, in het hart van een natuurreservaat! 
Een gebrevetteerde navigatie ploeg begeleidt je samen met onze animators gedurende de 
volledige reis. De route wordt aangepast volgens de weersomstandigheden en het niveau 
van de groep. In kleine groepen en met 2 à 3 personen per kano leggen we het circuit af. 
Je overnacht op verschillende kampplaatsen (in tenten) langs de route. Respect voor de natuur, 
gezonde voeding, groepsgeest en samenwerking zijn de sleutelwoorden van het verblijf! 
Op de kampplaatsen leer je een kampement opzetten en organiseren en pas je verschillende 
overlevings- en oriëntatie technieken toe. Iedereen steekt een handje toe in de organisatie, 
zoals bijvoorbeeld bij het maken van het eten.

Optie 2: Survival   
Tijdens dit avontuur trekken we de wildernis van Värmland in. We maken een twee daagse 
trektocht met de kano, een tocht met de mountainbike, gaan twee dagen op bivak en 
overnachten in onze zelf gebouwde shelter. We leren werken met kaart en kompas, vangen 
onze eigen vis en maken deze klaar, roken ons vlees en wagen ons aan het eten van insecten! 
We maken ook een vlottentocht, organiseren een kubbcompetitie, beklimmen een klimmuur 
en maken onze eigen houten gebruiksvoorwerpen. Ontspannen doen we ook in onze zelf-
gebouwde sauna. Dit kamp is de absolute droom van elke avonturier!

Optie 1: Kanotrektocht
30/06-09/07/20
04/08-13/08/20 Zweden 

Värmland  
Bivak

Bus 10
14-16 jaar
16+ jaar

€ 905
Optie 2: Survival

07/07-16/07/20
11/08-20/08/20

NOORWEGEN
Van gletsjer naar fjord   
Natuurliefhebbers met zin voor avontuur zullen hun hart ophalen tijdens deze onvergetelijke 
vakantie die start in Undredalen. Je mag je verwachten aan een bergtocht, een tweedaagse 
kanotocht langs fjorden met overnachting aan de waterkant en een sneeuwwandeling. 
Ook de sfeervolle stad Bergen staat op het programma. Tijdens de reis maken we tijd om 
te ontspannen aan het water en genieten we van een kampvuur en een heerlijke barbecue. 
De route wordt aangepast in functie van de weersomstandigheden en het niveau van de 
groep. Je wordt begeleid door ervaren gidsen en begeleiders van Top Vakantie vzw. Respect 
voor de natuur, gezonde voeding, teamspirit en behulpzaamheid zijn de sleutelbegrippen van 
dit verblijf. Een goede conditie is een vereiste voor deelname aan deze vakantie.

14/07-23/07/20
Noorwegen 

Bivak
Bus 10

14-16 jaar
16+ jaar

€ 935
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Buitenland

ITALIË-CESENATICO
La vita è bella!   
Heerlijk ontspannen aan het zwembad of op het strand is tijdens deze vakantie een echte 
must. Je kan natuurlijk ook deelnemen aan spannende sportwedstrijdjes en verschillende 
watersporten. Bovendien zijn de leuke excursies naar San Marino en Venetië echte 
toppers! De daguitstap naar het pretpark “Mirabilandia” is evenzeer een aanrader. Je 
amuseert je te pletter tijdens de leuke animatie en maakt een hoop nieuwe vrienden.

12/07-21/07/20
Italië  

Cesenatico
Hotel Zadina***

Vliegtuig 10 12-15 jaar € 1060

ITALIË-TRASIMENO
Il lago magico!   
Maak je op voor een geweldige vakantie aan een schitterend Italiaans meer. In hartje Umbrië 
ligt dit kleine paradijs tussen heuvels en olijf bomen. De ideale locatie voor een zonnig verblijf vol 
fun en cultuur. Op het programma staat onder meer een daguitstap per trein naar het mooie 
Firenze, waar onze begeleiders je gidsen langs de mooiste plekjes. We beleven dolle pret tijdens 
een boottocht op het Lago Trasimeno naar een van de nabijgelegen eilanden en gooien het over 
de sportieve boeg tijdens een namiddag watersporten. Daarnaast zorgen de animators voor 
gevarieerde activiteiten aan het meer en het hotel. Een vakantie om niet snel te vergeten! 

01/07-10/07/20
01/08-10/08/20

Italië 
Trasimeno 

Hotel 
Belvedere**

Bus 10 10-14 jaar € 795

Logement: Hotel Zadina***
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Hotel Belvedere**
(meer info op www.topvakantie.be)
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ITALIË-RIMINI
Dolce far niente    
Ben je op zoek naar een zorgeloze vakantie met een grote portie plezier? Dan hebben wij de ideale formule 
voor onze vakantiegangers van 16 jaar en ouder! 

We worden verwelkomd in het vakantiecentrum La Perla voor 8 dagen vol fantastische activiteiten! Zo gaan 
we naar een Adventure en Aquafun Park, gooien we onze benen los tijdens de fuif op het strand, genieten 
we overdag en ’s avonds van ons zwembad, … We trekken er ook op uit naar San Marino, kuieren langs 
de promenade in Bellaria en nemen de boot naar een pizzeria waar we genieten van heerlijke Italiaanse 
pizza’s en softdrinks à volonté! Onze animators zorgen bovendien 
voor een spetterend animatieprogramma! Wat wil je nog meer?! 

28/07-06/08/20
Italië – Rimini

Centro Vacanze 
La Perla

Vlieg-
tuig

10 16+ jaar € 785

ITALIË-Rome en de Amalfikust
Ontdek het mooiste van Italië!   
Tijdens deze schitterende rondreis nemen we de tijd om Rome te bezoeken. 
We ontdekken de belangrijkste bezienswaardigheden: het Colosseum, de 
Sixtijnse kapel, het Sint-Pietersplein en de Trevi fontein. Naast deze prachtige 
stad genieten we ook van een van de mooiste kustlijnen van Italië en Europa: 
de Amalfi kust. We trekken langs Capri, Amalfi en Ravello. We brengen ook 
een bezoek aan Pompeï, een stadje dat bijna 2000 jaar geleden verwoest 
werd door een uitbarsting van de Vesuvius. Deze reis biedt de perfecte mix 
tussen cultuur en natuurpracht! 

02/07-09/07/20
Italië   

Rome & Amalfikust 
Hotels***

Vliegtuig 8 16+ jaar € 1075

nieuw!

Buitenland

Top Vakantie zomer 2020
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Buitenland

SPANJE-L’ESTARTIT
Sport, relax & enjoy   
Zin om te genieten van zon en zee tijdens je vakantie? Je vindt 
zonder twijfel jouw favoriete vakantie tussen de voorgestelde 
opties! Geef de optie van jouw keuze door bij inschrijving. Naast 
de activiteiten volgens de gekozen optie staan tal van andere 
activiteiten op het gemeenschappelijke programma: een bezoek 
aan Barcelona, een dagje in Aquabrava, een avontuurlijke dag  
met boogschieten, archery tag, bananaride, een avonturen-

parcours en een privédiscoavond!

Optie 1: Watersport & Fun 
Fan van watersporten? Ervaren instructeurs leren je alle technieken van een mix van verschillende 
sportdisciplines aan. Naargelang de weersomstandigheden staan onder meer windsurf, stand up 
paddle, skimboard, landkite en surf op het programma. Ook een snorkelsessie in zee en een ritje  
op de bananenboot mogen natuurlijk niet ontbreken!

Optie 2: Avontuur & Fun
Geef je jouw vakantie graag net die extra dosis adrenaline? Dan is dit de juiste formule!  
Op het avontuurlijke programma staan onder meer kajak op zee, een ritje op de bananenboot, 
een avontuurlijke watertrekking, een adrenalineshot tijdens het avonturenparcours, mountainbiken 
en verrassende waterspelen. Dat wordt ongetwijfeld kicken!

Optie 3: Cultuur & Fun
Combineer jij graag het plezier van zon en zee met een stevige portie cultuur? Daar zorgen wij voor!  
Hoogtepunt voor jou als cultuurzoeker wordt ongetwijfeld het bezoek aan Barcelona met op 
de planning enkele culturele hoogstandjes zoals de Sagrada Familia en de huizen van Gaudí. 
Tijdens een wandeling op de Ramblas geniet je van de couleur locale. Maar we bezoeken ook Figueras 
met het wereldberoemde museum van Dalí, maken een fietstocht langs middeleeuwse dorpjes en 
bezoeken de prachtige ruïnes in Ullastret. Even genoeg cultuur gehad? Wat dacht je dan van een ritje 
op de bananenboot of een snorkelsessie in zee?

Optie 1 + 2 21/07-01/08/20

Spanje – L’Estartit
Camping Castell Montgri****

Bus

12 12-15 jaar € 820

Optie 1 + 2 + 3 08/08-17/08/20 10 14+ jaar € 800

Optie 1 + 2 + 3 22/08-30/08/20 9 12-15 jaar € 780

FRANKRIJK 
Lac de Biscarosse
Le soleil, la mer et le plaisir   
De ideale mix tussen strandplezier en sport 
ervaar je aan het Meer van Biscarosse. 
Kies een van onze opties en beleef 
een onvergetelijke zomervakantie!

Optie 1: Watersport & Fun 
Kruip in de bomen en leef je uit in het touwenparcours. Daarnaast krijg 
je gedurende 3 dagen watersporten aangeboden zoals zeilen/catamaran, 
windsurfen/SUP en kajak onder begeleiding van ervaren instructeurs. Een 
mountainbiketochtje mag uiteraard ook niet ontbreken!

Optie 2: Adventure & Fun 
Op het programma staat een leuke cocktail van watersporten. Dagelijks krijg je, 
onder begeleiding van ervaren instructeurs, activiteiten aangeboden zoals zeilen/
catamaran, windsurfen/SUP en kajak en dit gedurende gemiddeld 4 uur per dag, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens een daguitstap ontdekken 
we Mimizan waar je ook een initiatie bodyboard/golfsurf wordt aangeboden 
door de Franse surfschool. Tussendoor springen we op onze mountainbike en 
verkennen we de regio.

Iedereen kan daarnaast helemaal uit de bol gaan op de superleuke bananenboot 
of tijdens een bezoek aan een heus waterpretpark! Onze animators zorgen 
bovendien voor een spetterend animatieprogramma waarbij je volop kan 
genieten van het strand en het zwembad onder de zalige Franse zon! 

Deze reis wordt ook gecombineerd met een andere formule:  
‘Français in Lac de Biscarosse’ (pagina 42)

Optie 1: Watersport & Fun
29/07-07/08/20

Frankrijk 
Lac De Biscarosse 

Camping  
Les Prés Verts

Bus 10
8-14 jaar

€ 690
Optie 2: Adventure & Fun 10-14 jaar

Logement: Camping Les Prés Verts***
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Camping Castell Montgri****
(meer info op www.topvakantie.be)
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Buitenland

MALTA-Il Kappara
Sea, sun and culture   
Neem deel aan een gevarieerd verblijf in Malta waar we ontspanning, cultuur en natuur combineren. 
We brengen uiteraard een bezoek aan de sfeervolle zuiderse hoofdstad La Valletta en zetten voet 
aan wal op het idyllische eiland Comino. Malta bezit ook enkele natuurschatten zoals de Blauwe 
Grot, het Golden Bay-strand en Popeye Village waar we gaan zwemmen. Nadien genieten we van 
een heerlijke barbecue op het strand! Naast deze leuke activiteiten genieten we uiteraard ook van 
de verschillende faciliteiten van het hotel en de mogelijkheden in de omgeving.

Deze reis wordt gecombineerd met een andere formule: ‘English in Malta’ (pagina 43).

11/07-20/07/20
29/07-07/08/20

Malta 
Hotel Urban Valley 

Resort****
Vliegtuig 10 14-16 jaar € 1095

BALKAN 
Albanië-Macedonië- 
Montenegro-Kroatië
Een ontdekking van Albanië, Macedonië, Montenegro en Kroatië!    
Deze culturele rondreis brengt je langs maar liefst vier prachtige landen in de Balkan. 
We houden als eerste halt in Albanië, een prachtig stukje onbekend gebied aan de 
Adriatische kust dat beslist het ontdekken waard is! We verkennen de hoofdstad Tirana 
en Berat, UNESCO-wereld erfgoed, en trekken van daaruit richting Ohrid, bekend van 
het prachtige meer, gelegen in het zuiden van Macedonië. Onze tocht brengt ons even 
terug naar Albanië voor het schitterende Shkodra-meer om vervolgens koers te zetten 
richting betoverend Montenegro waar we halt houden in Kotor. We rijden verder 
richting Kroatië en ontdekken het bekende Dubrovnik alvorens op de terugrit de oude 
hoofdstad Kruja in Albanië te bezoeken, waar de oude bazar ongetwijfeld indruk zal 
maken. Vanuit Tirana keren we opnieuw huiswaarts.

01/07-08/07/20

Balkan 
Albanië – Macedonië 
Montenegro – Kroatië 

Hotels***/*****

Vliegtuig 8
14-16 jaar 
16+ jaar

€ 1195

GRIEKENLAND 
PELOPENNESOS-ATHENE
Ontdek de schatten van Griekenland!   
Verken de fascinerende hoofdstad van Griekenland tijdens deze prachtige reis 
vol cultuur en ontspanning. Gedurende een volledige dag neemt een gids jou 
op sleeptouw langsheen de belangrijkste bezienswaardigheden van Athene. 
Verken de fascinerende hoofdstad van Griekenland en ga op ontdekking langs 
de Argoliden en het gekende Epidaurus theater, de leeuwenpoort van Mykene 
en de stad Nauplion. Je verkent ook het eiland Spetses per fiets en vaart mee 
naar het eiland Hydra op een prachtige boot. 

Tussendoor geniet je van zon, zee en de faciliteiten van hotel Nautica Bay, 
onze thuisbasis tijdens deze vakantie.

01/07-08/07/20
08/07-15/07/20

Griekenland 
 Pelopennesos + Athene 
Hotel Nautica Bay****

Vliegtuig 8 12-15 jaar € 1090

Logement: Urban Valley Resort****
(meer info op www.topvakantie.be)

Logement: Hotel Nautica Bay****  
(meer info op www.topvakantie.be)
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Marokko
Het betoverende zuiden!   

Met 4x4-excursie in de woestijn!  
Open de deur naar de zon en laat je 
betoveren door het warme en exotische 
zuiden van Marokko! Dit mythische 
land, gelegen tussen de Atlantische 
Oceaan en de Middellandse Zee, 
heeft een speciale charme en unieke 
culturele rijkdom. Onze reis begint bij 
de bruisende stad Marrakech die tal 
van bezienswaardigheden, souks, … 
herbergt. Vervolgens rijden we over de 

hoogste pas van de Atlas, Tizi’n Tichka, 
en bezoeken we te voet de prachtige middeleeuwse 

stad Aït-Ben-Haddou, bekend vanwege zijn schitterende 
Kasbah’s. Volgende halte: Ouarzazate, de provincie 
van duizend Kasbah’s die wordt gekenmerkt door zijn 
gevarieerde schilderachtige landschappen. We maken er 
een panoramische wandeling waarbij we genieten van de 
prachtige oase van Zuid-Marokko en vinden verkoeling 
onder de prachtige palmbomen. In Zagora ontdekken we 
een adembenemend uitzicht op het mineraal massief van 
Boughafer! We wandelen door de kloven van Todra en 
ontdekken de imposante kliffen van Tinghir en het land van 
de rozen, El Kelaa M’Gouna.

Ontdek via deze reis het “echte Marokko”, Marokko van 
dromen, avontuur en indrukwekkende landschappen. 
Tijdens de rondrit verblijven we in comfortabele en gastvrije 
4-sterren hotels.

Internationaal paspoort verplicht!  

Voor meer details over het programma: zie www.topvakantie.be!  

12/07-19/07/20
Marokko   
Rondrit

Vliegtuig 8 16+ jaar € 1065

nieuw!MALLORCA 
El Arenal
La Isla Bonita   
Dit prachtige eiland in de Balearen biedt je zon-
garantie, witte stranden en wuivende palmbomen. 
Geniet van het mooie weer in het perfect gelegen 
driesterrenhotel op een steenworp van het strand. 
Pure ontspanning! Samen met de begeleiders van 
Top Vakantie ontdek je deze geliefde vakantie -
bestemming. We snuiven cultuur op in de hoofdstad 
La Palma en kijken onze ogen uit in het indruk wekkende 
aquarium vlakbij. 

Een bezoek aan Aqualand mag hier zeker niet ontbreken!  
Zon, zee, zwembad en de gezellige sfeer vormen de ingrediënten 
van deze perfecte zonvakantie.

01/07-08/07/20
23/08-30/08/20

Mallorca 
Playa De Palma / Ca’n Pastilla 

Hotel Luna Park*** 
Vliegtuig 8 16+ jaar € 1050

Buitenland

Hotel Luna Park***
(meer info op www.topvakantie.be)
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Cultuur en ontspanning

Rusland 
Moskou en Sint-Petersburg
Dobro pozhalovat’!   
Tijdens deze bijzondere rondreis ontdek je het moderne Rusland. We houden halt 
in Moskou en maken kennis met de belangrijkste trekpleisters: het Rode Plein, 
het mausoleum van Lenin en de beroemde straat Tsverkaia. Daarnaast breng je 
ook een bezoek aan het Kremlin. Per trein maak je nadien de verplaatsing naar 
Sint-Petersburg, een unieke ervaring! Een gids neemt je mee op een panoramische 
tocht doorheen deze fascinerende stad. Gedurende drie dagen ontdek je alle 
plekjes en bezienswaardigheden. ’s Avonds neemt onze begeleider je mee op stap 
voor een zicht op Russia by night. Een onvergetelijke reis!

Internationaal paspoort en visum verplicht!  
Visumkost (+/- € 100) niet in de prijs inbegrepen. 

06/09-13/09/20 Rusland – Rondrit Vliegtuig 8 18+ jaar € 1765

Buitenland

Indonesië  
Bali
Het land van de uitgestrekte rijstvelden 
en adembenemende tempels  
Tijdens onze rondreis trekken we langs 
vele highlights van Bali. Starten doen we 

in Ubud. Gedurende 3 dagen verkennen we de omgeving en brengen 
we onder andere een bezoek aan het Koninklijk Paleis, het ARMA-
museum, de archeologische site van Gunung Kawi, de heilige bron 
van Tirta Empul, Vulkaan Mount Batur en de tempel Taman Ayun. 
We reizen verder richting Jatiluwih en via Bedugul komen we aan in 
Lovina waar we prachtige watervallen bezoeken en de kruidnagel-, 
cacao- en koffieplantages ontdekken. We brengen een bezoek aan 
de weelderige tropische tuinen te Sererit en stoppen onderweg in 
het  boeddhistische klooster van Brahma Vihara Arama waar we ons 
ontspannen bij de therapeutische Banjar-warmwaterbronnen.  

Vanuit onze volgende stop te Candidasa, waar we 
het weversdorp ontdekken en deelnemen aan 
3 uitdagende workshops, rijden we door naar 
onze laatste halte, Benoa. We verkennen de 
moedertempel Besakih en de Uluwatu-tempel, 
gelegen op de top van een klif. Tijdens ons 
afscheidsdiner op het strand te Jimbaran laten 
we ons nog een laatste maal overdonderen 
door de unieke cultuur, de gastvrije bevolking, 
het hemelsblauwe water en een overheerlijke 
maaltijd! 

Internationaal paspoort en visum verplicht!
Visumkost niet in de prijs inbegrepen.  

01/07-12/07/20
Indonesië – Bali 
Rondrit – Hotels

Vliegtuig 12 16+ jaar € 2310

USA-NEW YORK CITY
The Big Apple is waiting for you!   
New York, the city that never sleeps, stelt zich tijdens deze vakantie 
voor jou open. Dompel je onder in de drukte van Manhattan en 
Wall Street, proef van de charme van Brooklyn of kom volledig tot 
rust in Central Park. Deze veelzijdige stad moet je gewoon gezien 
hebben! Onze begeleiders voeren je tijdens deze citytrip langsheen 
de belangrijkste bezienswaardig heden. We bezichtigen de skyline 
vanop Empire State Building en bewonderen het zicht over Central 
Park op Top of the Rock. We ontdekken typische wijken zoals 
Chelsea en Soho en spotten ‘the rich and famous’ in Upper East Side. Daarnaast krijg 
je ook de tijd om op eigen houtje de stad te verkennen samen met je reisgenoten. Een 
citytrip voor al wie van bruisende steden houdt!

Internationaal paspoort en ESTA-formulier verplicht! 

16/07-21/07/20
USA – New York City 

Hotel Fairfield***
Vliegtuig 7 16+ jaar € 1795 Voor meer details over het programma: zie www.topvakantie.be!
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Ontdek of verfijn 
je talenten bij 
jou in de buurt! 
Xpertprojecten voor 6-14 jarigen
Deze week wacht je een complete onder dompeling in het project van jouw keuze: het Moestuin-
avontuur, STEAM, Klussers, Musical, ... Xpertweken staan garant voor spelenderwijs bijleren.  
We doen een beroep op onze eigen ervaren instructeurs of gaan een samenwerking aan met 
partners die over de nodige vakkennis beschikken. 

Daarnaast voorzien onze geattesteerde animators voldoende afwisseling met een aantrekkelijk 
animatieprogramma. 

Heel wat meer 
dan een gewoon 
speelplein!  
Themaweken voor 3-6 jarigen
Iedere week kom je in een andere wereld terecht! Je ontmoet Kwikkie, bijtjes, 
vriendelijke spookjes, ontdekt de wereld en reist door de tijd! Met je nieuwe vriendjes, 
onder het waakzame oog van onze ervaren begeleiders, beleef je fantastische 
avonturen en worden jouw gekste dromen waar!

Ministages voor 6-14 jarigen

Iedere week kan je deelnemen aan allerlei sportieve en creatieve activiteiten. In 
de ministage van jouw keuze treed je binnen in de wondere wereld van het koken, 
sporten, de wetenschap en nog zoveel meer. Iedere dag worden ook toffe spelen 
georganiseerd, begeleid door een groep geattesteerde animators. 

Prijs?
€ 31 per dag (warme maaltijd inbegrepen)

Xpertweken

GENT

Edugo Campus De Brug
Eksaarderijweg 24
9041 Gent (Oostakker)

HASSELT

KTA1
Vilderstraat 28
3500 Hasselt

LEUVEN

Middenschool Ter Beuke
Rerum Novarumlaan 1
3010 Leuven (Kessel-Lo)

MECHELEN

Basisschool De Puzzel
Leuvensesteenweg 41
2800 Mechelen

AALST

Basisschool Park
Eikstraat 8
9300 Aalst

BRUGGE

VTI Brugge
Boeveriestraat 73
8000 Brugge

ANTWERPEN

Spectrumschool
Campus Deurne
Ruggeveldlaan 496
2100 Antwerpen (Deurne)

KOKSIJDE

Excalibur
Hotellaan 10
8670 Sint-Idesbald

Kids’ Days

Hier  
vind je  

onze  
vakanties  

zonder 
overnachting

Top Vakantie zomer 2020
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Kids’ Days

themaweken voor 3-6 jarigen
Dagprogramma
07u30 - 09u00 vooropvang

09u00 - 12u00 themaweek (met 10-uurtje) 

12u00 - 13u00  warm middagmaal

13u00 - 14u00 rustig moment voor de 
allerkleinsten; begeleid vrij 
spelmoment voor de anderen

14u00 - 16u00 themaweek (met 16-uurtje) 

16u00 - 18u00 naopvang

Week 1 
01/07-03/07/20

Week 2 
06/07-10/07/20

Week 3 
13/07-17/07/20

Week 4 
22/07-24/07/20

Week 5 
27/07-31/07/20

Week 6 
03/08-07/08/20

Week 7 
10/08-14/08/20

Week 8 
17/08-21/08/20

Week 9 
24/08-28/08/20

Mini sportmix    
Als het kriebelt, moet je sporten! Deze 
week verkennen we alle hoekjes van 
de sportzaal. We leggen onze eerste 
sprintjes af, passen en trappen de bal, 
lopen door hoepels en over touwen en 
proberen ons evenwicht te behouden. 
Ben jij er klaar voor?

Ridders en prinsessen    
Prinses Prieel en ridder Raveel 
verwelkomen ons in hun kasteel!  
We gaan op avontuur en maken 
schitterende jurken, stoere schilden 
en zwaarden en bouwen ons eigen 
kasteel. 

Huppel eens de wereld rond    
“Van Afrika tot in Amerika”, zo klinkt 
de legendarische hit van K3. Maar er 
zijn nog andere werelddelen waar er 
zoveel te beleven valt! Huppel jij met 
ons mee de wereld rond door Azië, 
Europa en Oceanië? 

Do Re Mi    
Van muziek word je vrolijk. We zingen 
erop los, knutselen onze eigen muziek-
instrumenten en maken muziek dat 
het een lieve lust is. Rats, klets, boem, 
de de kabouterfanfare! Zie daar de 
tamboer-majoor! 

Diep in de zee    
Voel je als een vis in het water en 
ontdek de kleurrijke onderwaterwereld. 
Samen met de andere vissen gaan we 
op ontdekking tussen de prachtige 
koralen. Wie weet zit er ergens wel een 
haai verstopt? Of misschien raak je wel 
bevriend met een zeemeermin?

Kleurentovenaar    
Hocus, pocus, pats! Ik wou dat alles 
groen was, of rood of blauw of paars! 
Schilder, kleur en knutsel de wereld 
vol kleur!

Dieren bij de vleet   
Een grote olifant, een kleine muis, een 
vogel in de lucht… Maar waarschijnlijk 
zijn er ook nog heel wat dieren die 
jij nog niet kent. Samen gaan we op 
ontdekking!

Vikingen!    
Klaar voor een reis terug in de tijd. 
We kruipen een hele week in de huid 
van een Viking. Voel jij je net zo sterk 
en stoer als een Viking? Beleef dan 
samen met ons de wildste avonturen 
en vaar mee over de woeligste baren!

Sprookjesbos   
Ben jij Hans of eerder Grietje? Of wou 
je graag Rapunzel zijn? Of liever een 
grote lieve draak? Kom met ons mee, 
we trekken samen door het sprookjes-
bos. Stap in een wereld vol fantasie. 
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Kids’ Days

ministages voor 6-14 jarigen
Dagprogramma
07u30 - 09u00 vooropvang

09u00 - 12u00 ministage (met 10-uurtje)

12u00 - 13u00  warm middagmaal

13u00 - 14u00 begeleid vrij spelmoment

14u00 - 16u00 sport en spel (met 16-uurtje)

16u00 - 18u00 naopvang

Week 1 
01/07-03/07/20

Week 2 
06/07-10/07/20

Week 3 
13/07-17/07/20

Week 4 
22/07-24/07/20

Week 5 
27/07-31/07/20

Week 6 
03/08-07/08/20

Week 7 
10/08-14/08/20

Week 8 
17/08-21/08/20

Week 9 
24/08-28/08/20

De omgekeerde wereld 
De wereld staat op zijn kop. We doen alles achterstevoren en binnenste buiten. Wat 
gebeurt er dan als we proberen een spel te spelen? Of een quiz organiseren? Gaan we er 
dan vooral niet een mega-super-toffe week van maken? Kom het vooral niet ontdekken!

Recycl-Art
Onze afvalberg wordt alsmaar groter! Laten we samen van al dat afval iets 
moois maken. Misschien creëer jij wel een topkunstwerk met een oude zonne-
bril, afgedankte knopen en lege yoghurtpotjes? 

Zwarte magie 
Het wordt een magische week op de Kids’ Days! We geraken helemaal in de ban 
van raadsels en illusies. Of doorbreken we de magie en worden we eerder 
wetenschappers?

Week of art
Stiften, potloden, papier, … allemaal ingrediënten om er een leuke knutselweek van te maken. Of vinden we 
ons materiaal buiten in de natuur? Verras je vrienden met die megacoole werkjes die jij gemaakt hebt.

Iedereen beroemd
Wat is jouw verhaal, jouw talent? Laat maar eens zien wat jij in je mars hebt! Onze 
animators helpen jou een handje om zo het beste in jezelf naar boven te brengen. 

Wie is het?  
Ben jij nu Jan of Mien? Jouw rode haar lijkt net echt! Duik met ons de verkleed-
koffer in en laat je verbeelding de vrije loop. Misschien word je zelfs niet herkend 
op de foto!

Reis rond de wereld in 5 dagen 
Diversiteit is een fantastisch feit! Iedereen is anders en uniek! We reizen de wereld 
rond en ontdekken wat voor moois en lekkers andere culturen ons te bieden hebben. 

Feest!
Het is feest! We versieren de zaal, kiezen de muziek en doen onze feestkleren aan. 
We zingen, dansen, schminken en beleven vooral heel veel plezier. Enkel feest-
beesten toegelaten!

Fata Morgana
Van 2004 tot 2009 keek iedereen op zondagavond sowieso naar het legendarische tv-programma Fata Morgana 
waarin elke week een andere stad 5 grote opdrachten in een bepaald thema te vervullen kreeg. Per opdracht die 
tot een goed einde werd gebracht verdiende de stad een ster. Hoeveel sterren verdienen jullie deze week? Reeds in het basisonderwijs zitten!

in Aalst, Antwerpen, Brugge,  
Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen    6 - 14 jaar
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Kids’ Days

De Rode Duivels doorheen Europa
Het EK Voetbal in 12 Europese steden is begonnen en wij maken ons klaar! We ontwerpen zelf hoedjes, 
vlaggen slingers, … en worden supporter nummer 1. Uiteraard mag ook een voetbalwedstrijdje zelf niet 
op het programma ontbreken! 

Speel je spel! 
Je bent net te jong om deel te kunnen nemen aan de Animatorcursus, maar je voelt je toch te oud voor de activiteiten? 
Grijp dan je kans, want deze week bedenk jij mee de activiteiten en steek je een handje toe in het organiseren ervan! Met 
ervaren Animators aan je zijde help je mee om er voor de jongere deelnemers een onvergetelijk toffe dag van te maken!

One for the team
Word ingewijd in de wereld van Star Wars en treed toe tot de orde van de Jedi! Kruip in de huid van 
Luke Skywalker, Master Yoda of R2D2 en help mee de vrede te bewaren in de Galactische Republiek!  
May the force be with you!

Broadway 
Deze week stoppen we ons niet weg. Zet jezelf in de spotlights en geniet van alle aandacht net als je grootste idolen! 
Wie weet komt jouw fotoshoot wel in ons zelfgemaakte magazine ...

De 5 olympische ringen 
Ze komen eraan die toffe opdrachten en leuke spelen. Waar blink jij in uit? We kijken met een knipoog naar 
de echte Olympische Spelen en komen elke dag in groep of individueel uit tegen elkaar. Samen spelen en 
samen de medailles in ontvangst mogen nemen. Sportief op elk gebied!

SOS Planeet
De aarde heeft onze hulp nodig: het klimaat verandert, steeds meer dieren zijn met uitsterven bedreigd, in de 
oceanen vinden we meer afval dan vissen ... Deze week nemen we de aarde en onze toekomst onder de loep.

Wij spelen een spel vandaag
Heb jij ooit al 4 op een rij, ganzenbord, … in het echt gespeeld? Deze week spelen we elke dag 1 gekend 
gezelschapsspel in het groot. En jij vormt een pion op ons levensgroot spelbord. Let the games begin!

The olympics 
De Olympische Spelen in Tokio zijn een feit! Wat weet jij van de Olympische Spelen? Hou je de resultaten van de 
verschillende sportdisciplines bij? Nu is het aan jou om te tonen wat je kan. Bewijs je in heel wat sportdisciplines 
en wie weet ga jij wel met een medaille naar huis.

Detective
Een week vol geheime codes en raadselachtige speurtochten. Heb jij oog voor detail en vind jij 

de missende link? Haal de Sherlock in jou naar boven. 

Ontdekkingsreizigers: Schotland
Deze week trekken we door Schotland op zoek naar het monster van Loch Ness. We maken onze eigen kilt terwijl 
we luisteren naar de beste doedelzakliedjes. Wat zou jouw Schotse familienaam zijn? McGyver of McFlower?  
De verschillende families strijden tegen elkaar tijdens onze Highland games! 

Ter land, ter zee en in de lucht 
Waarom kan een vogel vliegen en wij niet? Hoe komt het dat een vis kan ademen onder water?  
Een slang gaat snel maar heeft geen voeten?! Waar ben jij op je best? Ter land, ter zee of in de lucht? 

Stadsspelen 
We trekken er op uit naar de stad en zoeken de tofste parken en pleinen op. Hier leven we ons tijdens de coolste 
stadsspelen helemaal uit! Wie wordt de winnaar van onze spannende ruiltocht?

Sportacus!
Hindernissen zijn een kinderspel voor ons. Elke dag krijgen we een parcours voorgeschoteld waar we ons door 
moeten worstelen. Soms lukt dit alleen, maar soms moeten we in groep werken om een hindernis te overwinnen. 
Slaag jij erin om het parcours tot een goed einde te brengen?

Just act like this
Een hele vakantie dansen en zingen met de leukste #Likeme-hits, is dat niet geweldig? Ben jij de superfan 
die we zoeken? Ken jij elk danspasje uit je hoofd? Dat kan je bewijzen tijdens de leuke danssessies en zang-
momenten, verkleedpartijtjes en knutselateliers, helemaal in het thema van de Vlaamse televisieserie #Likeme.

Expeditie avontuur 
Duik met ons mee de expeditie in! Kan jij goed samenwerken? Hoe groot is je uithoudingsvermogen? 
Kan je snel en nauwkeurig werken? Laat ons maar eens zien hoe avontuurlijk jij ben aangelegd! 

Science class
Wat gebeurt er als je een mentos in een fles cola gooit? Wist je dat het onmogelijk is om met je ogen open te 
niezen? Wat is de waarheid en wat is pure nonsens? Neem de proef op de som en zoek het samen met ons uit!

Indianendans
De totempaal staat klaar om de jonge indianen te begroeten. Vanuit hun tipi kijken de wijze indianen over de 
wijde prairie. Samen versieren ze hun haartooi en dansen op het ritme van de nacht. Laat je niet verschalken!

Ravotten 
Geen zin om gewoon binnen te zitten? Het is tijd om het beest in ons los te laten. We zitten niet stil en trekken 
naar buiten. We ravotten er op los. Ben jij klaar voor een week vol gekke avonturen? 

in Aalst, Antwerpen, Brugge,  
Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen    6 - 14 jaar in Antwerpen en Gent    10 - 14 jaar
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Xpertweken

Het moestuinavontuur 
Een echte moestuinvakantie!
Kan jij schoffelen? Is onkruid lekker? Waarom eten we in de zomer 
tomaten en in de winter rodekool? Welk gek kriebeldier verstopt zich 
daar tussen de frambozen? Hoe maak ik een heerlijke wortelwolk? 
Deze en vele andere vragen krijgen een antwoord tijdens het grote 
moestuinavontuur! We kweken de lekkerste zomergroenten en eten 
ze natuurlijk ook zelf op! Na deze week ben je een echte moestuin-
Xpert!

06/07-10/07/20
03/08-07/08/20

Antwerpen

5 6-12 jaar € 225
06/07-10/07/20
27/07-31/07/20
24/08-28/08/20

Gent

13/07-17/07/20
10/08-14/08/20

Hasselt

De Teletijdmachine
Jong en oud slaan de handen in elkaar!

Samen met het woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst organiseren we 
een spetterende vakantie voor jong en oud! De animators en kinderen 
brengen elke dag de senioren van Sint-Job een bezoekje. Beetje bij beetje 
dichten we de kloof tussen de generaties door hen samen oude en nieuwe 
spelletjes te laten ontdekken, bewegingsactiviteiten te organiseren of door 
creatief aan de slag te gaan.

06/07-10/07/20 Aalst 5 6-14 jaar € 160

Stapel op blokken! 
Duik in de blokkenwereld!
Deze vakantie staat in het teken van de wondere wereld van cijfers, figuren en 
patronen. We gaan aan de slag met verschillende spelletjes, van sorteren tot tellen 
en van classificeren tot afstanden leren. Daarnaast storten we ons zoals echte 
architecten en ingenieurs in spe op enkele heuse bouwprojecten. Onze blokkendoos 
zorgt voor uitdaging met elke dag een nieuw soort blokken: van Duplo over Clics, 
tot Kapla en SmartMax, … Aan jou de keuze! Laat je fantasie maar al de vrije loop. 
Naast al deze superleuke bouwactiviteiten maken we ook nog heel wat fun op het 
domein!

17/08-21/08/20 Gent 5 3-6 jaar € 160

Minstens 3 jaar zijn bij vertrek en zindelijk zijn.

i. s. m. Velt

56

Top Vakantie zomer 2020

V
akan

ties in
 B

elg
ië zo

n
d

er o
vern

ach
tin

g



Xpertweken

Zwemkadee 
Waterpret voor beginners
Tijdens de Xpertweek Zwemkadee staat ‘leren zwemmen’ 
centraal. Met de nodige variatie in de oefeningen zorgen 
we dat je je snel comfortabel voelt in het water en er 
vooral véél plezier aan beleeft!

06/07-10/07/20 
03/08-07/08/20

Gent 5 6-14 jaar € 160

Zwemkampioen 
Waterpret voor gevorderden
Tijdens de Xpertweek Zwemkampioen focussen we op 
‘vervolmaking’: we helpen je met je zwem- en duik-
techniek en geven je alle kansen om te groeien. 

06/07-10/07/20 
03/08-07/08/20

Gent 5 6-14 jaar € 160

Gaming
Make it to the next level!
Ben jij ook helemaal into gaming? Bij ons leer je er heel 
wat over bij, probeer je nieuwe dingen uit en dit samen 
met andere jongeren die jouw passie voor gamen delen. 
Wist je dat je gamen ook kunt ‘leren’? Onze gaming- en 
internetworkshops (gemiddeld 3 uur per dag) brengen 
je heel wat technieken bij. Zo neem je bijvoorbeeld in een 
klein team deel aan een LAN-party. Als je inschrijft voor 
deze Xpertweek doe je uiteraard ook mee aan alle andere sport- 
en ontspanningsactiviteiten. 

13/07-17/07/20
Gent

5
8-14 jaar

€ 160

22/07-24/07/20 3 € 96

Op de laatste dag van de Xpertweek Zwemkadee of 
Zwem kampioen reiken we een attest uit. Hierbij baseren 
we ons op het Fred Brevet, het echte zwembrevet!  
We duikelen steeds in de voor- of namiddag het zwembad 
in. De rest van de dag voorzien de animators andere 
sportieve activiteiten.

Attack
Ben jij de volgende Robin Hood?
Tijdens deze Xpertweek maak je kennis met verschillende concentratie-
sporten. Je leert omgaan met een boog, een kruisboog, blaaspijp en 
katapult. Of wat dacht je van een sessie laserkleiduifschieten? Ook het 
moderne infrarood biathlonschieten komt aan bod! We brengen je 
de techniek bij waarna je het in wedstrijdjes tegen mekaar opneemt. 

Tot slot nemen we een duik in de wereld van de vechtsporten, meer bepaald het 
schermen! Schermen is een eeuwenoude sport die doet dromen van musketiers, 
piraten en spannende duels op leven en dood! Bij wie spreekt het prachtige steekspel 
van Zorro niet tot de verbeelding? Bij schermen is niet zozeer kracht van belang, maar 
wel behendigheid, snelheid en tactiek! Waan je deze Xpertweek een echte held.

13/07-17/07/20 
03/08-07/08/20 
24/08-28/08/20

Gent 5 8-14 jaar € 185
i.s.m. Action Maker 
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Xpertweken

STEAM
Waar STEM en ART elkaar ontmoeten …
Deze Xpertweek verkent de gelijkenissen tussen STEM en ART. We zetten in op de A 
omdat we geloven in de kracht van kunst en creativiteit. STEAM, dus. Volgens ons is 
er geen wereld van verschil tussen STEM en ART. Het proces dat een wetenschapper 
doorloopt is gelijkaardig aan het proces van een kunstenaar: allebei zijn ze bezig met 
onderzoek en experiment. Wat is dan het verschil tussen beide? Of zijn er juist veel 
overeenkomsten? We gaan op zoek naar gelijkenissen binnen wiskunde en muziek of 
testen de zwaartekracht met een dansworkshop. We analyseren binnen theater wat van 
een goed verhaal nu eigenlijk een straf verhaal maakt. We maken het fenomeen ‘actie 
en reactie’ zichtbaar in beeldende kunst en verdiepen ons in kleur bij het audiovisuele!

06/07-10/07/20
10/08-14/08/20 
17/08-21/08/20

Gent 5 8-12 jaar € 185

LegoFUN
Vele uren bouwpret!
Wat zou er gebeuren als we enkele ijverige bouwers 
duizenden LEGO-blokjes ter beschikking stellen?  
Je ontdekt het tijdens deze Xpertweek. We zorgen voor 
begeleiders die met groot plezier de gekste bouwprojecten 
voor jullie bedenken. Samen met de andere deelnemers 
probeer je alle opdrachten tot een goed einde te brengen.  
Met LEGO spelen was nog nooit zo leuk! 

LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

13/07-17/07/20
03/08-07/08/20

Gent
5 6-14 jaar € 160

06/07-10/07/20
24/08-28/08/20

Hasselt

Legoboost
LEGO leert je programmeren!
Deze vakantie leren de wereld beroemde blokjes je heel wat bij! Op een speelse manier 
zet je je eerste stapjes in het programmeren. We gaan aan de slag met de gloednieuwe 
bouwkits van LEGO Boost. Zo ontdek je heel wat personages. Je bouwt ze en leert 
vervolgens om hen via een app van commando’s te voorzien. Jouw eigen pratende 
robotvriend, een coole gitaar of een blaffende hond, het kan allemaal!

Dagelijks ga je gedurende gemiddeld 3 uur aan de slag met LEGO Boost onder begeleiding 
van onze ervaren instructeurs. Daarnaast zorgen we voor toffe activiteiten, tijd om te 
ravotten in de buitenlucht en coole animatie helemaal in de sfeer van het moment. 

LEGO® is een handelsmerk van de bedrijven van de LEGO Groep.

06/07-10/07/20
27/07-31/07/20
10/08-14/08/20

Gent 5 8-12 jaar € 185

i.s.m. MOOSS VZW
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Nederlands voor anderstaligen
Kies voor een Nederlandse taalonderdompeling bij Top Vakantie! 
Tijdens de vakantie liggen de lessen stil en krijg je misschien niet veel kans  
om Nederlands te spreken. Vandaar dat we met Top Vakantie je ook tijdens  
de zomervakantie graag onderdompelen in de Nederlandse taal.  
We gaan samen sporten, zingen en creatieve projecten uitwerken. 

Met de nodige dosis humor, fantasie en fun wordt Nederlands leren kinderspel!

24/08-28/08/20 Tienen 5 6-12 jaar € 25

Klusser
Welkom in de wondere wereld der techniek!
Deze week word je, onder begeleiding van specialisten, 
ondergedompeld in een wereld van techniek. Experimenteren, creëren, 
oplossingen zoeken en technieken aanleren, je doet het deze week 
allemaal! Op het programma: mechanische vormgeving (van ontwerp tot 
uitvoering), hout (vormgeving en afwerking), elektriciteit (hier brandt 
de energiezuinige lamp), constructie (vonken en vuur en plooien tot 
jouw hebbeding), grafische vormgeving (ontwerpen en bedrukken van 
een t-shirt), elektronica (van ontwerp tot een elektronische printplaat), 
kunststoffen (wat kan er met plastic?), schilderen (vormgeving door kleur 
en techniek), wetenschappen (experimenteren om de wetten van de natuur 
te ontdekken) en tot slot, 3D-printing, laseren en creëren. We maken van 
jou een technieker in spé die de uitdagingen van de wereld aankan!

17/08-21/08/20 Gent 5 8-14 jaar € 160

bouwdorp
Handen uit de mouwen!
Timmeren, stapelen, schilderen, boetseren, … Elke dag wordt 
ons bouwdorp mooier en specialer. We bouwen ons eigen 
dorp en maken het er gezellig. Alles wat we nodig hebben 
maken we zelf. Ja, ook je bouwdorp-outfit of inrichting van 
de hutten steek je samen met je kampgenootjes helemaal 
zelf in elkaar. We kijken zowel naar de oude ambachten als 
naar de hedendaagse kunst: alles wat ons kan inspireren is 
welkom. Bouwen jullie mee?

06/07-10/07/20 Hasselt 5 6-12 jaar € 185

Xpertweken

i.s.m. Edugo Campus Glorieux

campus
Glorieux

i.s.m. MOOSS VZW
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Xpertweken

Beat it
Drums and dreams
Droom je ervan producer te worden of hou je gewoon van 
muziek maken? Dan is “Beat it” de ideale Xpertweek voor jou! 
Elke dag scherpen we jouw inzichten bij in het produceren 
van muziek en leer je je eigen beats producen met een drum-
computer en Ableton-software. Onder begeleiding van 
een professionele docent leer je de basis van de software 
begrijpen en toepassen waarna je aan de slag kan met 
het opnemen, bewerken en produceren van muziek .

27/07-31/07/20 Gent 5 10-14 jaar € 200

Musical stage
Word de ster van de avond!
Wie houdt van zingen én dansen én acteren is op deze musicalstage 
aan het juiste adres. Onder professionele begeleiding bouwen we 
aan onze eigen musical. Je krijgt een hele week intensief dansles 
van topchoreografen, stemcoaches helpen jouw zangtalent aan te 
scherpen en dramadocenten brengen je podiumskills op niveau 
tijdens de acteerlessen. We schrijven samen de verhaallijn uit 
en leven ons helemaal in. Daarnaast werken we ook volop aan 
onze kostuums en het decor. En dan is het tijd voor de première. 
Iedereen is van harte welkom op de grote slotvoorstelling.  
Familie en vrienden zullen vol ontzag zijn over jouw musical-
talenten. Eén ding is zeker: jij wordt de ster van het podium! 

10/08-14/08/20 Mechelen
5 10-16 jaar € 260

24/08-28/08/20 Gent

Stop Motion  
voor Instagram  
3-2-1 STOP!
Tijdens deze driedaagse stop-motion voor Instagram maken we gebruik van 
de old-school technieken van de stop-motionfilm om de leukste, grappigste 
en mooiste filmpjes te maken voor op jouw socials! Alledaagse voorwerpen, 
tekeningen en foto’s komen tot leven en beleven de gekste dingen.  
We leren de filmpjes ontwerpen, in elkaar steken en zorgen ervoor dat jouw 
volgende Instapost een hit wordt! Start!

22/07-24/07/20 Gent 3 10-14 jaar € 140

i.s.m. Cornelius workshops! 

i.s.m. MOS VZW

i.s.m. Masala VZW

60

Top Vakantie zomer 2020

V
akan

ties in
 B

elg
ië zo

n
d

er o
vern

ach
tin

g



Vorming in het Jeugdwerk

Zelf vrijwilliger worden bij Top Vakantie vzw? Dat kan!
Heb je al een attest achter de hand, contacteer ons  
dan via topvakantiedienst@topvakantie.be.

Volgde je nooit eerder een opleiding in het Jeugdwerk? 
Kies dan het opleidingstraject dat het beste bij jou past. 
Na een geslaagde cursus, stage en het meemaken van 
een evaluatie moment kan je met jouw attest meteen 
aan de slag.

Specialist in een discipline?
Ervaren tennisser, danser, informaticus 
of voetballer? 

Of ben je gedreven in nog  
een andere sport of discipline? 

Wil je jouw kennis delen met 
jongeren? Contacteer ons dan via 
topvakantiedienst@topvakantie.be.

Groom - Ritmeester - Instructeur motoren -  
Skibegeleider - Snowboardbegeleider
Heb jij technische kennis van paarden of moto’s?  
Wil je graag mee in het technische kader? Ben 
je een ervaren skiër of snowboarder? Check dan 
snel www.topvorm.net voor meer informatie over 
deze cursussen.

Animator in het Jeugdwerk
Een hart voor kinderen? Enthousiast? Zo gauw je 15 jaar 
bent en je jezelf klaar voelt om de stap te zetten, kan je 
je voor het traject Animator in het Jeugdwerk inschrijven. 
We starten met een 6-daagse cursus. Nadien volgt nog 
een stage van 50 uur en een evaluatiemoment. Leg je 
een volledig positief traject af, dan ben je voortaan 
een erkend Animator in het Jeugdwerk. 

Krokuscursus: 22/02/20-27/02/20
Paascursus: 04/04/20-09/04/20
Zomercursus: 01/07/20-06/07/20 

 Sint-Idesbald – Excelsior & Excalibur

 € 195 

Hoofdanimator in het Jeugdwerk
Heb je reeds je attest Animator in het Jeugdwerk? 
Ben je minstens 16 jaar en wil je jouw leiding-
gevende skills graag uitdiepen? Schrijf je dan snel 
in voor de cursus van het traject Hoofdanimator 
in het Jeugdwerk. 

Paascursus: 04/04/20-09/04/20
Zomercursus: 01/07/20-06/07/20 

 Sint-Idesbald – Excelsior & Excalibur

 € 195 

Voor informatie over deze 
cursussen, alle andere vormingen en 
inschrijvingen: www.topvorm.net

Instructeur in het Jeugdwerk
Bezit je het attest (Hoofd)Animator en beschik je over 
voldoende ervaring in het Jeugdwerk op animatief 
vlak? Ben je minstens 17 jaar? Zin om nieuwe 
animators op te leiden? Dan is het traject Instructeur 
in het Jeugdwerk iets voor jou! 

De eerstvolgende cursus zal plaatsvinden 
tijdens 3 weekends in 2020-2021.  
Check www.topvorm.net voor  

meer informatie! 

 Sint-Idesbald – Excelsior & Excalibur

 € 195 

Co-Animator
Ben je een jongere met een beperking? Wil je graag omgaan met 
kinderen en jongeren in het jeugdwerk, maar denk je dat Animator 
worden daarom moeilijk wordt voor jou? Dan is de cursus Co-Animator 
iets voor jou! Tijdens een inclusieve cursus Animator in het Jeugdwerk 
en een traject op maat leren we je jouw talenten ontplooien in een 
vrijwilligersploeg. Na de cursus en je stage kan je mee als Co-Animator.

Zomercursus: 01/07/20-06/07/20 

 Sint-Idesbald – Excelsior & Excalibur

 € 195 
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Verantwoordelijke 

Naam (in drukletters): __________________________________

Voornaam (in drukletters):  ______________________________

Straat & nummer:  _____________________________________

Postnummer:  _________________________________________

Gemeente: ___________________________________________

Tel. privé:  ____________________________________________

Tel. bureau:  __________________________________________

Tel. familie, buur:  _____________________________________

Gsm (1):  _____________________________________________

Gsm (2):  _____________________________________________

E-mail:  ______________________________________________

Werkgever:  __________________________________________

Personeelsnummer:  ___________________________________

(indien u recht heeft op een korting via uw werkgever)

Inlichtingen i.v.m. de gezondheid
In te vullen door de ouders (vertrouwelijke informatie)

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:  _______________

_____________________________________________________

Lijdt hij/zij aan:  

ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen - 

hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen.  

Andere kwalen?  ______________________________________

_____________________________________________________

Zijn er geneesmiddelen / voedingswaren die de deelnemer niet 

verdraagt?   ja   neen

Zo ja, welke?  _________________________________________

Vegetarisch menu kan niet gegarandeerd worden in het buitenland.

Moet de deelnemer tijdens het verblijf geneesmiddelen 

innemen en hoeveel?   ja   neen

Zo ja, welke?  _________________________________________

Is de deelnemer allergisch voor bepaalde stoffen?  

  ja   neen

Zo ja, welke?  _________________________________________

Bloedgroep  __________________________________________

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus?  

  ja   neen

Datum: ______________________________________________

Kan de deelnemer zwemmen (minimum 25 m)? 

  ja   neen

Andere nuttige inlichtingen:  ____________________________

_____________________________________________________

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige tussenkomst 

dringend geacht door de geneesheer.

Gedaan in  ___________________________________________

op  __________________________________________________

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van het gezinshoofd

Stamnr. van het ziekenfonds van  
de deelnemer / deelneemster  
KLEEFVIGNET VERPLICHT

Indien zou blijken dat wegens het niet correct invullen 
van de medische fiche, de veiligheid van het kind niet kan 
gegarandeerd worden, behouden wij het recht de ouders 

te vragen het kind tijdens het verblijf voortijdig terug te halen.

Je kan je ook 
inschrijven via 

www.topvakantie.be

TOP VAKANTIE
Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding  
voor Jongeren vzw  
Vleurgatsesteenweg 113 - 1000 Brussel 
T: 02 648 98 23 - F: 02 648 65 94 
E: info@topvakantie.be - W: www.topvakantie.be 
Lic. AEP A 1802

Deelnemer / deelneemster

Naam (in drukletters):  ______________________________

Voornaam (in drukletters): 

__________________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________

  Jongen   Meisje

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart: 

__________________________________________________

Gewenst verblijf 
(raadpleeg de vakantiebrochure)

Verblijf:  

Activiteit of thema:  _________________________________

Opmerkingen:  ____________________________________

Data: van  _____________ tot  ________________________

  ACTIE MGM (zie p. 3)

Naam vriend(in):  ___________________________________
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Reserveringsformulier Vakanties zonder overnachting

Verantwoordelijke 
Naam (in drukletters): __________________________________

Voornaam (in drukletters):  ______________________________

Straat & nummer:  _____________________________________

Postnummer:  _________________________________________

Gemeente: ___________________________________________

Tel. privé:  ____________________________________________

Tel. bureau:  __________________________________________

Tel. familie, buur:  _____________________________________

Gsm (1):  _____________________________________________

Gsm (2):  _____________________________________________

E-mail:  ______________________________________________

Werkgever:  __________________________________________

Personeelsnummer:  ___________________________________

(indien u recht heeft op een korting via uw werkgever)

Inlichtingen i.v.m. de gezondheid
In te vullen door de ouders (vertrouwelijke informatie)

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:  _______________

_____________________________________________________

Lijdt hij/zij aan:  

ADHD - allergie - astma - bedwateren - epilepsie - hartkwalen - 

hooikoorts - huiduitslag - suikerziekte - slaapwandelen.  

Andere kwalen?  ______________________________________

_____________________________________________________

Zijn er geneesmiddelen / voedingswaren die de deelnemer niet 

verdraagt?   ja   neen

Zo ja, welke?  _________________________________________

Vegetarisch menu kan niet gegarandeerd worden in het buitenland.

Moet de deelnemer tijdens het verblijf geneesmiddelen 

innemen en hoeveel?   ja   neen

Zo ja, welke?  _________________________________________

Is de deelnemer allergisch voor bepaalde stoffen?  

  ja   neen

Zo ja, welke?  _________________________________________

Bloedgroep  __________________________________________

Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus?  

  ja   neen

Datum: ______________________________________________

Kan de deelnemer zwemmen (minimum 25 m)? 

  ja   neen

Andere nuttige inlichtingen:  ____________________________

_____________________________________________________

Ik, ondergetekende, stem in met elke heelkundige tussenkomst 

dringend geacht door de geneesheer.

Gedaan in  ___________________________________________

op  __________________________________________________

Gelezen en goedgekeurd + Handtekening van het gezinshoofd

Stamnr. van het ziekenfonds van  
de deelnemer / deelneemster  
KLEEFVIGNET VERPLICHT

Indien zou blijken dat wegens het niet correct invullen 
van de medische fiche, de veiligheid van het kind niet kan 
gegarandeerd worden, behouden wij het recht de ouders 

te vragen het kind tijdens het verblijf voortijdig terug te halen.

Je kan je ook 
inschrijven via 

www.topvakantie.be

TOP VAKANTIE
Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding  
voor Jongeren vzw  
Vleurgatsesteenweg 113 - 1000 Brussel 
T: 02 648 98 23 - F: 02 648 65 94 
E: info@topvakantie.be - W: www.topvakantie.be 
Lic. AEP A 1802

Deelnemer / deelneemster

Naam (in drukletters):  ______________________________

Voornaam (in drukletters): 

__________________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________

  Jongen   Meisje

12 jaar en ouder nr. identiteitskaart: 

__________________________________________________

Gewenst verblijf
(raadpleeg de vakantiebrochure of kijk op www.topvakantie.be)

  Kids’ Days (kruis de gewenste dagen aan)

juli
Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01/07 02/07 03/07 04/07 05/07

06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07

20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07

27/07 28/07 29/07 30/07 31/07

augustus
Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01/08 02/08

03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08

10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08

17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08

24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08

31/08

Locatie:  _____________________________________________

Thema / Ministage: ____________________________________

  Xpertweken

Locatie:  _____________________________________________

Activiteit:  ____________________________________________

Opmerkingen:  ________________________________________  

Data: van  _______________  tot  _________________20 _____
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ALGEMENE VOORWAARDEN
INHOUD
artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van alle in deze brochure vermelde vakanties.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN
artikel 2:
Om de inschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en 
gevraagde informatie verstrekt aan Top Vakantie vzw. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie 
niet correct is, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de vakantie te annuleren of eventueel extra 
kosten aan te rekenen.
artikel 3:
•  Voor deelnemers vanaf 12 jaar is een identiteitskaart verplicht.
•  Deelnemers tot 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een Kids-ID. Dit kan aangevraagd worden 

bij het gemeentebestuur.
•  Voor de reizen naar het buitenland dienen de deelnemers de volgende formaliteiten te vervullen 

om de nodige officiële documenten te bekomen:
-  Meestal hebben de Belgische jongeren enkel hun identiteitskaart nodig. Jongeren onder de 12 

jaar dienen in het bezit te zijn van een Kids-ID aan te vragen bij het gemeentebestuur van de 
woonplaats.

-  Een ouderlijke toestemming, gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de woonplaats is 
vereist voor jongeren tot 18 jaar die naar het buitenland reizen. 

-  Bij het ziekenfonds dient een Europese Verzekeringskaart te worden aangevraagd. Dit 
document moet elke deelnemer meenemen.

-  Voor bepaalde bestemmingen is een reispaspoort vereist. In dat geval zullen de deelnemers  
hiervan op de hoogte gebracht worden en instaan voor de kosten.

-  Jongeren met een andere nationaliteit moeten, minstens zes weken voor het vertrek,  
inlichtingen inwinnen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming; de familie 
moet zelf instaan voor de eventueel vereiste reisdocumenten (paspoort en/of visum).

artikel 4:
Een tweetal weken voor de vakantie stuurt Top Vakantie vzw de deelnemers per e-mail of per post 
richtlijnen en inlichtingen (reisbrief en technische fiche) door met o.a.:
•  Plaats en uur van samenkomst voor het vertrek.
•  Plaats en uur van terugkomst.
•  Algemene richtlijnen en aanvullende inlichtingen over de mee te nemen uitrusting, afspraken 

i.v.m. de bagage.
•  De coördinaten van de verblijfplaats en van de groepsverantwoordelijke.
•  Begeleidende brief voor deelnemers ouder dan 16 jaar i.v.m. waarden en normen van Top 

Vakantie, die zij dienen te onderschrijven.

OVEREENKOMST
artikel 5:
Bij het ondertekenen van het reserveringsformulier gaat de deelnemer of de ondertekenaar 
akkoord met de voorwaarden zoals gepubliceerd in de brochure. Manifeste en druktechnische 
fouten zijn niet bindend voor de organisator.

OVEREENKOMST EN BETALING VAN DE SOM
artikel 6:
• Om bij Top Vakantie in te schrijven: reserveringen kunnen zowel schriftelijk, per fax of via internet 

(www.topvakantie.be) doorgegeven worden. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier, ingevuld, 
terug naar: Top Vakantie vzw, Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel of fax: 02 648 65 94.

• Na reservering ontvangt u van Top Vakantie vzw een kostennota met bevestiging van de 
inschrijving.

REGELING VAN BETALING
• Betaal enkel nadat u de schriftelijke bevestiging (per e-mail of per post) van inschrijving hebt  

ontvangen.
• Het totaalbedrag dient betaald te worden binnen de 30 dagen na het versturen van de kostennota 

op bankrekening BE07 0016 5998 7066 op naam van Top Vakantie vzw. 
• Indien wij 30 dagen voor vertrek geen betaling ontvangen hebben, behouden wij ons het recht 

voor de inschrijving eenzijdig te annuleren.

PRIJS
artikel 7:
De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het te perse gaan van 
de brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde 
omstandigheden:
• In het geval van een stijging van de olieprijs, belastingen of wisselkoers, in de mate dat dit een 

impact zou hebben op de totale aankoopprijs, kan de prijs herzien worden tot maximum 1 
maand voor vertrek.

•  Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing 
enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.

•  Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met méér dan 10 %, dan heeft 
de deelnemer het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en heeft tevens 
recht op de terugvordering van de door hem reeds betaalde bedragen.

In de prijzen begrepen:
•  Verplaatsing per bus, trein of vliegtuig, van en naar bestemming, vertrekkende vanuit Brussel, 

tenzij anders aangegeven.
•  De groepsactiviteiten en de diensten zoals die beschreven zijn in de programma’s.

•  Volpension met water aan tafel.
• De omkadering, verzekerd door een groepsverantwoordelijke, animators en eventueel 

instructeurs.
•  Ongevallenverzekering.
•  Bijstandsverzekering voor de reizen in het buitenland.
Niet in de prijs begrepen:
•  Annuleringsverzekering.
•  Verzekering alle risico’s: verlies of diefstal van bagage, waardevolle voorwerpen, geld e.d.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
artikel 8:
De deelnemer kan de overeenkomst annuleren, maar dient daarbij de volgende regels te respecteren:
Verblijven met overnachting in België en Europa (vervoer per bus of trein)
•  Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling van 

€ 75,00 gevorderd.
•  Bij annulering tussen dan 30 dagen en 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling 

gevorderd van 25 % van de totale reissom.
•  Bij annulering minder dan 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 

50 % van de totale reissom.
•  Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling 

mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest(ziekte, overlijden, …).
Verblijven met overnachting in Europa (vervoer per vliegtuig) en verblijven in Groot-Brittannië
•  Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling van 

€ 125,00 gevorderd.
•  Bij annulering minder dan 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 

100 % van de totale reissom.
•  Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling 

mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, overlijden, …).
Verblijven met overnachting buiten Europa
•  Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling 

gevorderd van 50% van totale reissom.
•  Bij annulering minder dan 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 

100 % van de totale reissom.
•  Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling 

mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, overlijden, …).
 Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annulerings-

vergoeding zal ingehouden worden op de reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikend 
is verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en op 
voorwaarde dat dot gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoeding 
beperkt tot €30,00 voor administratiekosten.

Verblijven zonder overnachting: Kids’ Days
•  Tot de uiterste inschrijvingsdatum kan men kosteloos annuleren of wijzigingenaanbrengen. De 

uiterste inschrijvingsdatum valt twee weken voor de herfst-, kerst-,krokus- en paasvakantie. 
Tijdens de zomer dient er uiterlijk voor 10 juni ingeschreven worden voor Kids’ Days in juli, en 
10 juli voor augustus.

•  Na het verstrijken van de inschrijvingsperiode bedragen de annuleringskosten 100%. Indien de 
annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en op voorwaarde dat dit gestaafd wordt door 
een medisch attest, zijn er geen annuleringskosten.

Verblijven zonder overnachting: Xpertweken
•  Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling van 

€ 30,00 gevorderd
•  Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevor-

derd van 25 % van de totale reissom.
•  Bij annulering minder dan 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstellinggevorderd van 

50 % van de totale reissom.
•  Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling 

mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest(ziekte, overlijden, …).
 Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annulerings-

vergoeding zal ingehouden worden op de reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikend 
is verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en op 
voorwaarde dat dit gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoeding 
beperkt tot € 15,00 voor administratiekosten.

ANNULERING DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 9:
Als een programma vervalt dan wordt er een alternatief voorgesteld. Bij onvoorziene 
omstandigheden gebeurt dit zo snel mogelijk, bij onvoldoende inschrijvingen gebeurt dit uiterlijk 
15 dagen voor de afreis. Wordt dit voorstel niet weerhouden door de deelnemer, dan worden de 
reeds betaalde bedragen integraal terugbetaald, zonder schadeloosstelling of intresten.

WIJZIGINGEN DOOR TOP VAKANTIE VZW
artikel 10:
Indien Top Vakantie vzw zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan wordt 
de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek verwittigd. De 
deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos zijn verblijf te annuleren en dient dit schriftelijk 
mee te delen aan Top Vakantie vzw. Geven geen recht tot schadevergoeding: de aanpassingen aan 
het beschreven programma van een verblijf, die noodzakelijk zijn door overmacht, onvoorziene 
omstandigheden of indien de veiligheid van de deelnemers dit vereist.

AANSPRAKELIJKHEID VAN TOP VAKANTIE VZW
artikel 11:
De prestaties van de organisator nemen een aanvang vanaf het moment dat de deelnemers door de 
ouders worden overgedragen aan de verantwoordelijken van onze organisatie en eindigen op het 
moment dat de organisatie de deelnemers terug overdraagt aan de ouders. Top Vakantie vzw kan 
aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt doordat de overeenkomst 
niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:
•  de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst;
•  de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in de overeenkomst vermeld staat;
•  de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht;
•  de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door Top Vakantie vzw 

niet op voorhand konden voorkomen worden.
Top Vakantie vzw is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel 
daaraan verbonden kosten kunnen bij de deelnemer verhaald worden, indien de deelnemer zelf 
verantwoordelijk is voor de tekortkoming.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER
artikel 12:
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij de veiligheid of integriteit van 
Top Vakantie vzw, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft Top 
Vakantie vzw het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle daaraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden 
wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige 
schadevergoeding of terugbetaling. Onder niet tolereerbaar gedrag wordt o.a. verstaan: alle vormen van 
agressiviteit, druggebruik, excessief alcoholgebruik, het niet respecteren van de privacy, ...

KLACHTENREGELING
artikel 13:
•  Indien de deelnemer een klacht heeft, nog voor de overeenkomst tot uitvoering is gekomen, dan 

dient hij zijn klacht schriftelijk te bezorgen aan Top Vakantie vzw.
•  Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de Top Vakantie- 

groepsverantwoordelijke overgemaakt worden. Deze zal de klacht meteen onderzoeken en er 
alles aan doen om naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken.

•  Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of indien de 
deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de Top Vakantie 
groepsverantwoordelijke neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van het 
verblijf de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze 
periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

LIDMAATSCHAP
artikel 14:
Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op deelname aan haar activiteiten. De jaarlijkse 
bijdrage bedraagt € 2,50 (in de gepubliceerde prijzen begrepen). 
Betwisting: enkel de Rechtbank van Koophandel te Brussel is bevoegd.

BIJKOMENDE INFORMATIE: VERZEKERINGEN
ONGEVALLENVERZEKERING INBEGREPEN
De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen (Ethi-
as Verzekeringen – polisnummer 45.293.938) en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden (AXA 
Belgium – polisnummer 730.163.840). De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aan-
gesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Na tussenkomst van de ziekenfondsen 
wordt terugbetaling van de onkosten voorzien tot 20 % van het wettelijke plafond inzake arbeids-
ongevallen:
• Franchise: € 125,00
• Levenslange invaliditeit: € 37.500,00
• Overlijden: € 7.500,00
De medico-mutualistische reglementering wordt toegepast. Heelkundige en ziekenhuis-
kosten, die niet het gevolg zijn van een ongeval, vallen niet ten laste van onze organisatie. 
Wat de gewone gezondheidszorgen betreft, worden enkel de door het ziekenfonds 
verstrekte tussenkomsten, door de gezinnen aan onze organisatie terugbetaald. 
Buitengewone onkosten (b.v. tandartskosten, gebroken bril of prothese, vervoer met 
ziekenwagen...) worden volledig aan de ouders gefactureerd. Verlies van bril en prothese 
zijn niet gedekt. Omwille van administratiekosten worden medische kosten minder dan  
€ 12,50 niet terugbetaald. De vervoeronkosten met ziekenwagen tussen twee ziekenhuizen zijn 
enkel gedekt op medische vraag.

BIJSTANDSVERZEKERING INBEGREPEN
Voor de verblijven in het buitenland is een bijstandsverzekering (Interpartner polisnr.: Z17019404) 
afgesloten die een veilige repatriëring van de deelnemer mogelijk maakt in bepaalde ernstige 
gevallen (ziekte of ongeval, niet bij antecedenten). Alleen de directie beslist over de inwerkingtreding 
van deze procedure. De deelnemers kunnen zelf eventueel bijkomende verzekeringen afsluiten bij 
hun eigen verzekeraar en op eigen initiatief..

FINANCIEEL ONVERMOGEN
Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de vzw verzekerd om 
in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen. 


