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vind je ons volledige 

op

van alle verbonden &
voor alle leeftijden!

Alle

kazoubestemmingen

Kazou doet geen belletje rinkelen bij jou? Kazou is de 
jeugddienst van CM en organiseert zalige vakanties voor 
kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar in België en ver 
daarbuiten. Naast avontuur en plezier krijg je er ook nieuwe 
vrienden en onvergetelijke herinneringen bij. Graag gedaan!

Jij bent de ster van je eigen magazine. Je vindt hier 
dus enkel de vakanties voor jouw leeftijd, met een 
opstapplaats in je buurt. Zo moet je niet te lang bladeren 
naar je droomvakantie. Handig!

Bij Kazou is iedereen welkom. B Vind je de perfecte 
vakantie, maar heb je nood aan extra begeleiding? Bel 
ons of stuur een mailtje. We zoeken met jou de ideale 
oplossing. Droomvakantie: check! Is inclusie geen optie? 
Dan duiken we samen in het JOMBA-aanbod voor 
jongeren met bijzondere aandacht.

Tot snel!
Het Kazouteam

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

HÉ, JIJ DAAR!



STAPPENPLAN
1  GEGEVENS CONTROLEREN OF 

PROFIEL AANMAKEN EN KIND 
TOEVOEGEN 
Heb je al een profi el op kazou.be? 
Kijk dan best op voorhand eens of al 
je gegevens nog kloppen. Heb je nog 
geen profi el? Maak er dan nu al één 
aan en voeg je kind(eren) toe.

2  FAVORIETEN TOEVOEGEN 
Voeg je favoriete vakanties toe aan je 
profi el.

3  BOEKEN
kazou.be/hoe-boeken

4  BEVESTIGINGSMAIL 
Enkele minuten na je boeking ontvang 
je een bevestigingsmail.

5  BOEKEN VOOR EEN TWEEDE 
VAKANTIE
Boeken voor een tweede vakantie (of 
meer) kan vanaf woensdag 15 januari 
om 14.00u.

6  FACTUUR, MEDISCHE FICHE EN 
ANDERE DOCUMENTEN 
Ten laatste 4 weken na je boeking 
vind je deze documenten terug in je 
‘Mijn Kazou’-profi el.

7  LAATSTE RICHTLIJNEN
Ten laatste 3 weken voor vertrek vind 
je de laatste richtlijnen terug in je 
‘Mijn Kazou’-profi el.

8  VAKANTIE 
Geniet van je straff e 
jongerenvakantie!

9  FOTOALBUM 
Je vindt de link naar het fotoalbum 
terug in je ‘Mijn Kazou’-profi el. Je kan 
er zelf foto’s toevoegen, of foto’s van 
anderen bekijken.

10  TEVREDENHEIDSBEVRAGING
Dankzij jullie feedback maken we 
onze vakanties nog beter.

Boeken kan vanaf 

ZATERDAG 
11 JANUARI
ZATERDAG 
11 JANUARI

OM 11.15UOM 11.15U
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LEGENDE
 AVONTUUR
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 HUSKYTOCHT

 KOKEN

 PARTY

 PRETPARK

 SKY

 SPEED

 STAD

 STRAND

 TALENTEN

 TENT

 TOCHT

 WATERSPORT

 ZWEMMEN

185 VAKANTIES 
SPECIAAL 

VOOR JOU!

Hou jij van hoge snelheden en avontuur ten top? Geef plankgas op de 
rodelbaan en test je snelheid in één van de 18 glijbanen van het grote 
waterparadijs in het Zwarte Woud. Zin in nog meer fun? Spring er dan op 
los op de trampoline en laat je acrobatische trucjes zien tijden de Big Air 
Jump. Even ademhalen doe je dan weer tijdens het stadsbezoek of in de 
gezellige jeugdherberg.

TRAMPOLINE MET BIG AIR JUMP • RODELEN • 
ZWEMBAD MET 18 GLIJBANEN • STADSBEZOEK

REEDS
B O E K B A A R

SPRING FUR SPASS
SCHLUCHSEE (DUITSLAND)

:

PASEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 305
NIET-CM-lid: € 430

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/04 TOT 10/04 EKE

Zoek je een winterXperience om je aan op te warmen? Je hebt ze gevonden! In 
Sort trek je je stoute sneeuwschoenen aan voor een heuse sneeuwwandeling. 
Je steekt  de handen uit de mouwen bij  het bouwen van een levensgrote iglo. 
Een koud kunstje als je het ons vraagt. Hou je daarna vast aan de takken 
van de bomen tijdens de avontuurlijke rit met de sledehonden. Een sessie 
langlaufen en een portie sneeuwpaintball zetten deze vakantie nog meer in 
de verf. Een ervaring die je niet mag missen.

LANGLAUFEXPEDITIE • BOUW JE EIGEN IGLO • 
SLEDEHONDENTOCHT • SNEEUWPAINTBALL

REEDS
B O E K B A A R

WINTERXPERIENCE
SORT (SPANJE)

KROKUS

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 480
NIET-CM-lid: € 655

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/02 TOT 29/02 EKE & MECHELEN

Zin in een week vol plezier, zotte spelletjes en veel 
nieuwe vrienden? We selecteerden op de volgende 
pagina’s de vakanties voor jouw leeftijd. Surf naar 
kazou.be en gebruik onze zoekfi lters om de juiste 
datum, opstapplaats, land, thema of prijs te bekijken.
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op

van alle verbonden &
voor alle leeftijden!

 LENTE 04

 NEDERLAND 05

 ZWITSERLAND 05

 SPANJE 06-07

 BELGIË 09

 FRANKRIJK  10-11

 DUITSLAND 12

 GROOT-BRITTANNIË 12

 OOSTENRIJK 13

 ITALIË 13-15
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In Fiesch beleef je een uitzonderlijk avontuur. Ga op expeditie over de grootste 
gletsjer van Europa en trotseer indrukwekkende ijskloven! Maak je liever wat 
snelheid? Race dan met je mountainkart de berg af óf kies voor het machtig 
hoogteparcours. Wandel daarnaast 100 m hoog over een hangbrug en slaap op 
het dak van Europa. Nood aan verfrissing? Ga vet raften en schuif de 182 m 
lange glijbaan in het buitenzwembad af. Voel je de actiekoorts ook al stijgen?

RAFTEN • TWEEDAAGSE MET GLETSJERTOCHT • 
SLAPEN OP HET DAK VAN EUROPA • HOOGTEPARCOURS 

OF MOUNTAINKART • THERMAAL BUITENZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

ACTION FEVER
FIESCH (ZWITSERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 DIEPENBEEK 10/07 TOT 19/07 ERPE-MERE 
03/07 TOT 12/07 EKE 10/07 TOT 19/07 KORTRIJK 
03/07 TOT 12/07 KESSEL-LO 10/07 TOT 19/07 MECHELEN 
03/07 TOT 12/07 SINT-NIKLAAS 

S K Y D IV E
+ € 43

Ongeloo� ijk veel zin in actie en kicks? Trek je racepak aan en scheur over 
het ijs tijdens een icekartsessie. Peddel vervolgens met je vrienden in een 
kajak. Overleef de Sweeper, Sucker Punch Muur en ga de strijd aan met 
de vier andere WipeOut-activiteiten! Meer kicks nodig? Schiet raak tijdens 
een spannende lasergame, duik in een subtropisch zwembad of leer zweven 
tijdens een indoor skydivesessie in Roosendaal!

WIPEOUT • ICEKARTEN • RACE TEGEN JE VRIENDEN • 
LASERGAME/INDOORSKYDIVE • KAJAK

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 279
NIET-CM-lid: € 429

FREEZING SUMMER
SINT-MICHIELSGESTEL (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 07/07 BRUGGE 07/07 TOT 13/07 ROESELARE 
01/07 TOT 07/07 DIEPENBEEK 13/07 TOT 19/07 MALDEGEM 
01/07 TOT 07/07 KORTRIJK 13/07 TOT 19/07 OOSTENDE 
07/07 TOT 13/07 GEEL & MECHELEN 

Zin om de wereld te verkennen? Laat je tijdens deze zeilvakantie meevoeren 
naar het uitgestrekte IJsselmeer. Je vertoeft een week lang op een traditioneel 
houten zeilschip, je slaapt in een knusse kajuit en je zeilt van haven naar 
haven. Kook samen met je maten je eigen potje op het zeilschip! Voel de wind 
door je haren blazen en geniet van een heerlijke duik in een zwembad. ’s 
Avonds verken je onbekende havenplaatsjes. All on board!

ZEILEN OP HET IJSSELMEER • WATERPRET IN 
HET ZWEMBAD • FIJNE HAVENSTADJES VERKENNEN • 

KOOK SAMEN MET JE VRIENDEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 299
NIET-CM-lid: € 474

ZEILEN OP HET IJSSELMEER
BOOT NIEUWE ZORG (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 10/07 GEEL & MECHELEN 
10/07 TOT 17/07 BRUGGE & KORTRIJK 

Zet je schrap voor vette actie en avontuur! In pretpark Efteling duik je 37,5 
meter omlaag in de Dive Coaster, overleef je de kronkelende bewegingen 
in de Python en alle andere attracties. Neem het op tegen elkaar tijdens 
de bloedstollende Flintstone Challenge. Durf jij het aan?! Trek het bos in 
voor een lasergame en een zalig hoogteparcours. Lekker chillen aan het E3-
strand en een uitstap naar Eindhoven zorgen voor de � nishing touch!

PRETPARK EFTELING • LASERGAME & 
HOOGTEPARCOURS • EINDHOVEN • FLINTSTONE 

CHALLENGE • E3-STRAND

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

HOT SUMMER
HOOGELOON (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 10/07 GEEL & MECHELEN 
10/07 TOT 17/07 DENDERMONDE 

Vakanties in Nederland en Zwitserland 05
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Ben jij klaar voor een week summertime madness? Pak je favoriete zwemout� t 
en vertrek naar Vilopriu. Hier ga je heerlijk sliden op de glijbanen van 
waterpretpark Aquabrava, kajakken op de Ter, zonnen in Estartit en jumpen op 
waterspringkastelen in de zee. Madness! Of wat denk je van een avontuurlijke 
coast hike, afgewisseld met een verfrissende snorkelpartij? Vilopriu is the 
place to be voor jouw summertime madness! Ben jij er al klaar voor?

MACHTIG WATERSPRINGKASTEEL • WATERPRETPARK 
AQUABRAVA • BEACH DAY IN ESTARTIT • AVONTUURLIJKE 

COAST HIKE • VERKWIKKENDE KAJAKTOCHT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

SUMMERTIME MADNESS
VILOPRIU (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/08 TOT 10/08 SINT-NIKLAAS 
08/08 TOT 17/08 KESSEL-LO 
15/08 TOT 24/08 OOSTENDE 
22/08 TOT 31/08 GEEL & MECHELEN 

Atención! Spanjelovers en waterfans: dit wordt je droomvakantie! Tijdens de 
beach- en watersportdag combineer je surfsporten met beach games. Je gaat 
caven en na een avontuurlijke wandeling zoek je verkoeling in de natural pools. 
In het gezellige Besalu kom je weer op adem met je nieuwe vrienden. Als kers op 
de taart waan je je even in het Venetië van Spanje tijdens het boottochtje door 
Empuriabrava én vlieg je over de glijbanen van het waterpretpark. Aquasplash!

BOOTTOCHT IN EMPURIA • NATURAL POOLS & 
BESALU • WATERPRETPARK AQUABRAVA • BEACH- & 

WATERSPORTDAG • CAVING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

AQUASPLASH
ESPONELLÀ (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 EKE 04/08 TOT 13/08 EKE 
07/07 TOT 16/07 KORTRIJK 11/08 TOT 20/08 MECHELEN 
14/07 TOT 23/07 ZELLIK 18/08 TOT 27/08 GEEL & MECHELEN 
21/07 TOT 30/07 BRUGGE 

Droom je weg bij ‘aventura y agua’ onder de Spaanse zon? Zoek niet verder! 
Avontuur vind je tijdens een zalige tweedaagse in Albanya waar je een 
geweldige watertrekking laat volgen door een dagje vol lasershooting, river 
crossing én een hoogtouwenparcours. Neem deel aan de Can Bellvitge Battle 
en overtref de andere teams. Nood aan nog meer water? Laat je dan volledig 
gaan op de glijbanen van Aquabrava. ¡Vamos!

HEERLIJK WATERPRETPARK • 
HOOGTOUWENPARCOURS • MACHTIGE 

WATERTREKKING • UITDAGENDE TEAMSPELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

UITDAGEND SPANJE
GERONA (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 GEEL & MECHELEN 28/07 TOT 06/08 DIEPENBEEK 
07/07 TOT 16/07 ZELLIK 04/08 TOT 13/08 OOSTENDE 
14/07 TOT 23/07 MECHELEN 11/08 TOT 20/08 MALDEGEM 
21/07 TOT 30/07 KORTRIJK 18/08 TOT 27/08 KESSEL-LO 

Opgelet avonturiers, deze vakantie is alleen voor de echte durvers! In Ordesa 
ga je de waanzinnigste uitdagingen aan. Beginnen doe je met canyoning: 
een combinatie van water, springen en aan koorden bengelen. Dé coolste 
watersport. Verder leer je de beste survivaltechnieken, duik je een dag de 
wildernis in van het Nationaal Park en ga je kopje onder tijdens de white 
water crossing. Crazy is hier het juiste woord!

DRIE DAGEN CANYONINGPLEZIER • WHITE WATER 
CROSSING • SURVIVALTECHNIEKEN • SLAPEN ONDER 

DE STERRENHEMEL

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

sl
ap

en i
n tenten

CRAZY CANYONING
ORDESA (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 EKE 14/08 TOT 23/08 EKE 
10/07 TOT 19/07 MECHELEN 21/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK 
07/08 TOT 16/08 EKE 

06

Sunsplash, dat is Spanje op zijn best! Chillen in het zwembad, beachsporten 
op het strand, echte kicks in de bergen: Cartellà heeft het allemaal. Je 
begeeft je naar het prachtige bergdecor van Albanya voor een machtige 
watertrekking. In Empuriabrava geniet je van de beste planksporten. Voeg 
daar nog een zalig waterpretpark en een portie dolle teamspelen aan toe 
en je sluit de vakantie zonder twijfel in stijl af. Que piensas? Estupendo, no?!

MACHTIGE WATERTREKKING • CHILLEN AAN HET 
ZWEMBAD • HEERLIJK WATERPRETPARK • UITDAGENDE 

TEAMSPELEN • BEACH- & WATERSPORTDAG

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

SUNSPLASH
CARTELLÀ (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 24/08 SINT-NIKLAAS 
22/08 TOT 31/08 ERPE-MERE 

De Spaanse zon, een goeie portie actie, imposante bergen en heerlijke 
verkoeling aan het zwembad: deze vakantie is een must! Naast al dat chillen 
zoek je de actie op tijdens het kajakken en de SUP, rafting en canyoning. 
Te midden van de bergen geniet je van een onvergetelijke nacht onder de 
sterren en smul je van een overheerlijke barbecue. Je eindigt in stijl met een 
feestje in de disco. Tegen Sort zeggen we si señor!

CANYONING & RAFTING • CHILLEN AAN HET 
ZWEMBAD • SUP & KAJAK • SLAPEN ONDER DE 

STERREN • FIESTA IN DE DISCO

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 420
NIET-CM-lid: € 645

ESPANA POR FAVOR
SORT (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 11/07 MALDEGEM 23/07 TOT 01/08 GEEL & MECHELEN 
02/07 TOT 11/07 OUDENAARDE 30/07 TOT 08/08 BRUGGE 
09/07 TOT 18/07 DENDERMONDE 13/08 TOT 22/08 DIEPENBEEK 
09/07 TOT 18/07 ROESELARE 13/08 TOT 22/08 KORTRIJK 
16/07 TOT 25/07 BRUGGE 20/08 TOT 29/08 MECHELEN 
16/07 TOT 25/07 KESSEL-LO 20/08 TOT 29/08 ZELLIK 

#kazoubangelijkgoe!
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Ben jij klaar voor een week summertime madness? Pak je favoriete zwemout� t 
en vertrek naar Vilopriu. Hier ga je heerlijk sliden op de glijbanen van 
waterpretpark Aquabrava, kajakken op de Ter, zonnen in Estartit en jumpen op 
waterspringkastelen in de zee. Madness! Of wat denk je van een avontuurlijke 
coast hike, afgewisseld met een verfrissende snorkelpartij? Vilopriu is the 
place to be voor jouw summertime madness! Ben jij er al klaar voor?

MACHTIG WATERSPRINGKASTEEL • WATERPRETPARK 
AQUABRAVA • BEACH DAY IN ESTARTIT • AVONTUURLIJKE 

COAST HIKE • VERKWIKKENDE KAJAKTOCHT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

SUMMERTIME MADNESS
VILOPRIU (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/08 TOT 10/08 SINT-NIKLAAS 
08/08 TOT 17/08 KESSEL-LO 
15/08 TOT 24/08 OOSTENDE 
22/08 TOT 31/08 GEEL & MECHELEN 

Atención! Spanjelovers en waterfans: dit wordt je droomvakantie! Tijdens de 
beach- en watersportdag combineer je surfsporten met beach games. Je gaat 
caven en na een avontuurlijke wandeling zoek je verkoeling in de natural pools. 
In het gezellige Besalu kom je weer op adem met je nieuwe vrienden. Als kers op 
de taart waan je je even in het Venetië van Spanje tijdens het boottochtje door 
Empuriabrava én vlieg je over de glijbanen van het waterpretpark. Aquasplash!

BOOTTOCHT IN EMPURIA • NATURAL POOLS & 
BESALU • WATERPRETPARK AQUABRAVA • BEACH- & 

WATERSPORTDAG • CAVING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

AQUASPLASH
ESPONELLÀ (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 EKE 04/08 TOT 13/08 EKE 
07/07 TOT 16/07 KORTRIJK 11/08 TOT 20/08 MECHELEN 
14/07 TOT 23/07 ZELLIK 18/08 TOT 27/08 GEEL & MECHELEN 
21/07 TOT 30/07 BRUGGE 

Droom je weg bij ‘aventura y agua’ onder de Spaanse zon? Zoek niet verder! 
Avontuur vind je tijdens een zalige tweedaagse in Albanya waar je een 
geweldige watertrekking laat volgen door een dagje vol lasershooting, river 
crossing én een hoogtouwenparcours. Neem deel aan de Can Bellvitge Battle 
en overtref de andere teams. Nood aan nog meer water? Laat je dan volledig 
gaan op de glijbanen van Aquabrava. ¡Vamos!

HEERLIJK WATERPRETPARK • 
HOOGTOUWENPARCOURS • MACHTIGE 

WATERTREKKING • UITDAGENDE TEAMSPELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

UITDAGEND SPANJE
GERONA (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 GEEL & MECHELEN 28/07 TOT 06/08 DIEPENBEEK 
07/07 TOT 16/07 ZELLIK 04/08 TOT 13/08 OOSTENDE 
14/07 TOT 23/07 MECHELEN 11/08 TOT 20/08 MALDEGEM 
21/07 TOT 30/07 KORTRIJK 18/08 TOT 27/08 KESSEL-LO 

Opgelet avonturiers, deze vakantie is alleen voor de echte durvers! In Ordesa 
ga je de waanzinnigste uitdagingen aan. Beginnen doe je met canyoning: 
een combinatie van water, springen en aan koorden bengelen. Dé coolste 
watersport. Verder leer je de beste survivaltechnieken, duik je een dag de 
wildernis in van het Nationaal Park en ga je kopje onder tijdens de white 
water crossing. Crazy is hier het juiste woord!

DRIE DAGEN CANYONINGPLEZIER • WHITE WATER 
CROSSING • SURVIVALTECHNIEKEN • SLAPEN ONDER 

DE STERRENHEMEL

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

sl
ap

en i
n tenten

CRAZY CANYONING
ORDESA (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 EKE 14/08 TOT 23/08 EKE 
10/07 TOT 19/07 MECHELEN 21/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK 
07/08 TOT 16/08 EKE 

06

Sunsplash, dat is Spanje op zijn best! Chillen in het zwembad, beachsporten 
op het strand, echte kicks in de bergen: Cartellà heeft het allemaal. Je 
begeeft je naar het prachtige bergdecor van Albanya voor een machtige 
watertrekking. In Empuriabrava geniet je van de beste planksporten. Voeg 
daar nog een zalig waterpretpark en een portie dolle teamspelen aan toe 
en je sluit de vakantie zonder twijfel in stijl af. Que piensas? Estupendo, no?!

MACHTIGE WATERTREKKING • CHILLEN AAN HET 
ZWEMBAD • HEERLIJK WATERPRETPARK • UITDAGENDE 

TEAMSPELEN • BEACH- & WATERSPORTDAG

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

SUNSPLASH
CARTELLÀ (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 24/08 SINT-NIKLAAS 
22/08 TOT 31/08 ERPE-MERE 

De Spaanse zon, een goeie portie actie, imposante bergen en heerlijke 
verkoeling aan het zwembad: deze vakantie is een must! Naast al dat chillen 
zoek je de actie op tijdens het kajakken en de SUP, rafting en canyoning. 
Te midden van de bergen geniet je van een onvergetelijke nacht onder de 
sterren en smul je van een overheerlijke barbecue. Je eindigt in stijl met een 
feestje in de disco. Tegen Sort zeggen we si señor!

CANYONING & RAFTING • CHILLEN AAN HET 
ZWEMBAD • SUP & KAJAK • SLAPEN ONDER DE 

STERREN • FIESTA IN DE DISCO

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 420
NIET-CM-lid: € 645

ESPANA POR FAVOR
SORT (SPANJE)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 11/07 MALDEGEM 23/07 TOT 01/08 GEEL & MECHELEN 
02/07 TOT 11/07 OUDENAARDE 30/07 TOT 08/08 BRUGGE 
09/07 TOT 18/07 DENDERMONDE 13/08 TOT 22/08 DIEPENBEEK 
09/07 TOT 18/07 ROESELARE 13/08 TOT 22/08 KORTRIJK 
16/07 TOT 25/07 BRUGGE 20/08 TOT 29/08 MECHELEN 
16/07 TOT 25/07 KESSEL-LO 20/08 TOT 29/08 ZELLIK 

#kazoubangelijkgoe!

Vakanties in Spanje 07



Whoohoo! Jij, 1 , 2  en  zijn het na  uur ruziën eindelijk eens geworden. De vakantie 
naar  is geboekt! Het weekendje naar  en backpacken in  zijn last minute tóch afgevallen. 
Voorbereiden maar! Jij kan niet zonder №  liter , 1  wil eerst №  nieuwe exemplaren van 
haar favoriete  kopen, 2  móet shoppen voor een nieuwe  . 

Eindelijk zijn jullie klaar voor de  vakantie. Jullie moeten eerst samen naar de/het ! Met een 
masker en verf in je haar zijn jullie klaar voor zon, zee en strand. Op je  van  tik je 

met je een berichtje aan 1 . Maar oeps! Per ongeluk verzonden naar . In je berichtje staat 
een foto van  en de woorden: ''Ik zie je liever dan ". Dit zorgt voor heel wat gegiechel op de 
bus! Eenmaal aangekomen zijn jullie klaar voor een ritje op de  . In de namiddag krijgen 
jullie tijd om  te eten. Je trekt je schoenen terug aan en schrikt je een hoedje! Er zit een  in 
je schoen! Je gaat naar de moni en die wil de  houden als huisdier. Ze noemen hem . Jullie 
maken je klaar om te . Na een hevige sessie zijn jullie klaar voor het eten. Jullie . Je vindt 
het overheerlijk en eet  borden. Je zit helemaal vol en naar buiten. Daar zit je even te chillen 
met je vrienden. De dag zit er bijna op. Nu enkel nog . Daarna zeg je slaapwel aan  en  
en val je in slaap met  en droom je over alle fantastische vakanties die je al hebt beleefd bij Kazou.

de naam van een 
vriend(in) 1    

de naam van een 
2e vriend(in) 2  

je favo artiest
 

tijdstip dat nu 
op je horloge staat  
je favoriete Kazou-

bestemming  
een Europese 

hoofdstad  

je woonplaats
 

een cijfer №  
je lievelings-

drankje  
jouw

huisnummer №
 

het eerste ding 
wat je nú ziet  

een kleur
 

een kledingstuk
 

een grappige 
sport  

fruit
 

je lievelingskleur
 

een gadget
 

een merknaam
 

een lichaamsdeel
 

je buur waar je 
een oogje op hebt  

iets wat je echt 
niet lust  

een groot dier
 

doucheproduct
 

een klein dier
 

de naam van je 
papa  

een manier van 
kapotmaken  

je leeftijd
 

een manier van 
bewegen  

je lievelings-
activiteit  

de naam 
van je oma  

de naam 
van je opa  

een leuk liedje
 

HET AVONTUUR BEGINT HIER
Dit is een eenvoudige én grappige test die je samen met 
een vriend(in) kan doen. Vul bij iedere vraag hieronder 
het eerste idee in waar je aan denkt (het eerste idee is 
meestal het beste).  Hou het spannend en kijk nog niet 
naar het verhaal. Lees tot slot, elk om beurt, het volledige 
verhaal en vergeet niet te lachen.

Maak je eigen verhaal08

Whoohoo! Jij, 1 , 2  en  zijn het na  uur ruziën eindelijk eens geworden. De vakantie 
naar  is geboekt! Het weekendje naar  en backpacken in  zijn last minute tóch afgevallen. 
Voorbereiden maar! Jij kan niet zonder №  liter , 1  wil eerst №  nieuwe exemplaren van 
haar favoriete  kopen, 2  móet shoppen voor een nieuwe  . 

Eindelijk zijn jullie klaar voor de  vakantie. Jullie moeten eerst samen naar de/het ! Met een 
masker en verf in je haar zijn jullie klaar voor zon, zee en strand. Op je  van  tik je 

met je een berichtje aan 1 . Maar oeps! Per ongeluk verzonden naar . In je berichtje staat 
een foto van  en de woorden: ''Ik zie je liever dan ". Dit zorgt voor heel wat gegiechel op de 
bus! Eenmaal aangekomen zijn jullie klaar voor een ritje op de  . In de namiddag krijgen 
jullie tijd om  te eten. Je trekt je schoenen terug aan en schrikt je een hoedje! Er zit een  in 
je schoen! Je gaat naar de moni en die wil de  houden als huisdier. Ze noemen hem . Jullie 
maken je klaar om te . Na een hevige sessie zijn jullie klaar voor het eten. Jullie . Je vindt 
het overheerlijk en eet  borden. Je zit helemaal vol en naar buiten. Daar zit je even te chillen 
met je vrienden. De dag zit er bijna op. Nu enkel nog . Daarna zeg je slaapwel aan  en  
en val je in slaap met  en droom je over alle fantastische vakanties die je al hebt beleefd bij Kazou.
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drankje  
jouw

huisnummer №
 

het eerste ding 
wat je nú ziet  

een kleur
 

een kledingstuk
 

een grappige 
sport  

fruit
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een lichaamsdeel
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een klein dier
 

de naam van je 
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kapotmaken  
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een manier van 
bewegen  

je lievelings-
activiteit  

de naam 
van je oma  

de naam 
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een leuk liedje
 

HET AVONTUUR BEGINT HIER
Dit is een eenvoudige én grappige test die je samen met 
een vriend(in) kan doen. Vul bij iedere vraag hieronder 
het eerste idee in waar je aan denkt (het eerste idee is 
meestal het beste).  Hou het spannend en kijk nog niet 
naar het verhaal. Lees tot slot, elk om beurt, het volledige 
verhaal en vergeet niet te lachen.

Maak je eigen verhaal

Heb je zin in een échte uitdaging? Schrikken dagelijkse � etstochten van 
ongeveer 40 kilometer door weer en wind je niet af? Dan is deze reis je op het 
lijf geschreven! Je � etst langs de mooiste stukken kust van België, Frankrijk 
én Groot-Brittannië! Je verkent Canterbury op de rustdag. Ontspannen doe 
je in waterpretpark Aqualud en ’s avonds op de camping. Opgelet, voor deze 
vakantie breng je je eigen � ets mee. Hit the road! 

STEVIGE FIETSVAKANTIE • FANTASTISCHE 
DRIELANDENROUTE • GLIJBAANPLEZIER IN AQUALUD • 

CHILLEN IN CANTERBURY • GEEN BAGAGEZORGEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 299
NIET-CM-lid: € 474

EIGEN

FIETS
meene

men

sl
ap

en i
n tenten

COASTS BY BIKE
BELGIË-FRANKRIJK-GROOT-BRITTANNIË

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 22/08 ERPE-MERE 
24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK 

Het tweede seizoen van de Ketnet-� ctiereeks #LikeMe is een feit! Deze populaire 
muzikale reeks vertelt het verhaal van Caroline Timmers en haar vrienden op 
het SAS. Dompel je deze vakantie onder in de wereld van #LikeMe en krijg de 
populairste songs en choreo’s aangeleerd door een team van professionele 
coaches! Naast tal van leuke #LikeMe activiteiten komt ook de cast een 
bezoekje brengen met een wel heel bijzondere verassing! Do you #LikeThis?

BELEEF DE #LIKEME-SFEER • ONTMOET DE ACTEURS • 
DANS & ZING MET COACHES • 

#LIKEME-LIEDJES • #LIKEME-CHOREOGRAFIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

KETNET #LIKEME
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 EKE 
29/07 TOT 05/08 GEEL & MECHELEN

Vind je het ook zo leuk om door de mooie foto’s en � lmpjes te scrollen op 
Instagram? Ben je altijd wat onder de indruk van al die leuke vlogs op 
YouTube? Hoog tijd om er zelf ook werk van te maken. Maak kennis met de 
wereld van fotogra� e en video. Je wordt de ster achter en voor de camera: 
stop-motion, artistieke foto’s, coole vlogs, zotte montageskills... Je leert het 
allemaal en binnenkort ben jij de camera-expert onder je vrienden!

VLOGGEN • FOTOGRAFIE • STOP-MOTIONFILMPJES • 
MONTAGE • CREATIEF WERKEN MET FOTO&VIDEO

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

MEDIAMAKERS
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 KESSEL-LO 
29/07 TOT 05/08 ROESELARE 

Vakantiegevoel, dicht bij huis? Het kan! Dat bewijzen we tijdens onze 
� etsvakantie door heel Vlaanderen. Met een hechte bende trek je er met je 
eigen � ets op uit. Je overnacht op campings en in jeugdverblijven. Tussendoor 
train je je armspieren met een kanotocht, probeer je te ontsnappen uit 
mysterieuze kamers tijdens een escape game en ga je op kickbiketocht in de 
bossen. Klaar voor de start? Smeer jouw kuiten al maar in!

FIETSEN DOOR VLAANDEREN • MYSTERIEUZE ESCAPE GAME 
• KICKBIKETOCHT IN DE BOSSEN • COOLE KANOTOCHT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 265
NIET-CM-lid: € 440

EIGEN

FIETS
meene

men

KAZOU ON WHEELS
DOORHEEN BELGIË

PERIODE OPSTAPPLAATS

21/08 TOT 28/08 KORTRIJK 
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Whoohoo! Jij, 1 , 2  en  zijn het na  uur ruziën eindelijk eens geworden. De vakantie 
naar  is geboekt! Het weekendje naar  en backpacken in  zijn last minute tóch afgevallen. 
Voorbereiden maar! Jij kan niet zonder №  liter , 1  wil eerst №  nieuwe exemplaren van 
haar favoriete  kopen, 2  móet shoppen voor een nieuwe  . 

Eindelijk zijn jullie klaar voor de  vakantie. Jullie moeten eerst samen naar de/het ! Met een 
masker en verf in je haar zijn jullie klaar voor zon, zee en strand. Op je  van  tik je 

met je een berichtje aan 1 . Maar oeps! Per ongeluk verzonden naar . In je berichtje staat 
een foto van  en de woorden: ''Ik zie je liever dan ". Dit zorgt voor heel wat gegiechel op de 
bus! Eenmaal aangekomen zijn jullie klaar voor een ritje op de  . In de namiddag krijgen 
jullie tijd om  te eten. Je trekt je schoenen terug aan en schrikt je een hoedje! Er zit een  in 
je schoen! Je gaat naar de moni en die wil de  houden als huisdier. Ze noemen hem . Jullie 
maken je klaar om te . Na een hevige sessie zijn jullie klaar voor het eten. Jullie . Je vindt 
het overheerlijk en eet  borden. Je zit helemaal vol en naar buiten. Daar zit je even te chillen 
met je vrienden. De dag zit er bijna op. Nu enkel nog . Daarna zeg je slaapwel aan  en  
en val je in slaap met  en droom je over alle fantastische vakanties die je al hebt beleefd bij Kazou.

de naam van een 
vriend(in) 1    

de naam van een 
2e vriend(in) 2  

je favo artiest
 

tijdstip dat nu 
op je horloge staat  
je favoriete Kazou-

bestemming  
een Europese 

hoofdstad  

je woonplaats
 

een cijfer №  
je lievelings-

drankje  
jouw

huisnummer №
 

het eerste ding 
wat je nú ziet  

een kleur
 

een kledingstuk
 

een grappige 
sport  

fruit
 

je lievelingskleur
 

een gadget
 

een merknaam
 

een lichaamsdeel
 

je buur waar je 
een oogje op hebt  

iets wat je echt 
niet lust  

een groot dier
 

doucheproduct
 

een klein dier
 

de naam van je 
papa  

een manier van 
kapotmaken  

je leeftijd
 

een manier van 
bewegen  

je lievelings-
activiteit  

de naam 
van je oma  

de naam 
van je opa  

een leuk liedje
 

HET AVONTUUR BEGINT HIER
Dit is een eenvoudige én grappige test die je samen met 
een vriend(in) kan doen. Vul bij iedere vraag hieronder 
het eerste idee in waar je aan denkt (het eerste idee is 
meestal het beste).  Hou het spannend en kijk nog niet 
naar het verhaal. Lees tot slot, elk om beurt, het volledige 
verhaal en vergeet niet te lachen.

Maak je eigen verhaal08

Whoohoo! Jij, 1 , 2  en  zijn het na  uur ruziën eindelijk eens geworden. De vakantie 
naar  is geboekt! Het weekendje naar  en backpacken in  zijn last minute tóch afgevallen. 
Voorbereiden maar! Jij kan niet zonder №  liter , 1  wil eerst №  nieuwe exemplaren van 
haar favoriete  kopen, 2  móet shoppen voor een nieuwe  . 

Eindelijk zijn jullie klaar voor de  vakantie. Jullie moeten eerst samen naar de/het ! Met een 
masker en verf in je haar zijn jullie klaar voor zon, zee en strand. Op je  van  tik je 

met je een berichtje aan 1 . Maar oeps! Per ongeluk verzonden naar . In je berichtje staat 
een foto van  en de woorden: ''Ik zie je liever dan ". Dit zorgt voor heel wat gegiechel op de 
bus! Eenmaal aangekomen zijn jullie klaar voor een ritje op de  . In de namiddag krijgen 
jullie tijd om  te eten. Je trekt je schoenen terug aan en schrikt je een hoedje! Er zit een  in 
je schoen! Je gaat naar de moni en die wil de  houden als huisdier. Ze noemen hem . Jullie 
maken je klaar om te . Na een hevige sessie zijn jullie klaar voor het eten. Jullie . Je vindt 
het overheerlijk en eet  borden. Je zit helemaal vol en naar buiten. Daar zit je even te chillen 
met je vrienden. De dag zit er bijna op. Nu enkel nog . Daarna zeg je slaapwel aan  en  
en val je in slaap met  en droom je over alle fantastische vakanties die je al hebt beleefd bij Kazou.
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een lichaamsdeel
 

je buur waar je 
een oogje op hebt  

iets wat je echt 
niet lust  

een groot dier
 

doucheproduct
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van je oma  

de naam 
van je opa  

een leuk liedje
 

HET AVONTUUR BEGINT HIER
Dit is een eenvoudige én grappige test die je samen met 
een vriend(in) kan doen. Vul bij iedere vraag hieronder 
het eerste idee in waar je aan denkt (het eerste idee is 
meestal het beste).  Hou het spannend en kijk nog niet 
naar het verhaal. Lees tot slot, elk om beurt, het volledige 
verhaal en vergeet niet te lachen.

Maak je eigen verhaal

Heb je zin in een échte uitdaging? Schrikken dagelijkse � etstochten van 
ongeveer 40 kilometer door weer en wind je niet af? Dan is deze reis je op het 
lijf geschreven! Je � etst langs de mooiste stukken kust van België, Frankrijk 
én Groot-Brittannië! Je verkent Canterbury op de rustdag. Ontspannen doe 
je in waterpretpark Aqualud en ’s avonds op de camping. Opgelet, voor deze 
vakantie breng je je eigen � ets mee. Hit the road! 

STEVIGE FIETSVAKANTIE • FANTASTISCHE 
DRIELANDENROUTE • GLIJBAANPLEZIER IN AQUALUD • 

CHILLEN IN CANTERBURY • GEEN BAGAGEZORGEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 299
NIET-CM-lid: € 474

EIGEN

FIETS
meene

men

sl
ap

en i
n tenten

COASTS BY BIKE
BELGIË-FRANKRIJK-GROOT-BRITTANNIË

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 22/08 ERPE-MERE 
24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK 

Het tweede seizoen van de Ketnet-� ctiereeks #LikeMe is een feit! Deze populaire 
muzikale reeks vertelt het verhaal van Caroline Timmers en haar vrienden op 
het SAS. Dompel je deze vakantie onder in de wereld van #LikeMe en krijg de 
populairste songs en choreo’s aangeleerd door een team van professionele 
coaches! Naast tal van leuke #LikeMe activiteiten komt ook de cast een 
bezoekje brengen met een wel heel bijzondere verassing! Do you #LikeThis?

BELEEF DE #LIKEME-SFEER • ONTMOET DE ACTEURS • 
DANS & ZING MET COACHES • 

#LIKEME-LIEDJES • #LIKEME-CHOREOGRAFIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

KETNET #LIKEME
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 EKE 
29/07 TOT 05/08 GEEL & MECHELEN

Vind je het ook zo leuk om door de mooie foto’s en � lmpjes te scrollen op 
Instagram? Ben je altijd wat onder de indruk van al die leuke vlogs op 
YouTube? Hoog tijd om er zelf ook werk van te maken. Maak kennis met de 
wereld van fotogra� e en video. Je wordt de ster achter en voor de camera: 
stop-motion, artistieke foto’s, coole vlogs, zotte montageskills... Je leert het 
allemaal en binnenkort ben jij de camera-expert onder je vrienden!

VLOGGEN • FOTOGRAFIE • STOP-MOTIONFILMPJES • 
MONTAGE • CREATIEF WERKEN MET FOTO&VIDEO

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

MEDIAMAKERS
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 KESSEL-LO 
29/07 TOT 05/08 ROESELARE 

Vakantiegevoel, dicht bij huis? Het kan! Dat bewijzen we tijdens onze 
� etsvakantie door heel Vlaanderen. Met een hechte bende trek je er met je 
eigen � ets op uit. Je overnacht op campings en in jeugdverblijven. Tussendoor 
train je je armspieren met een kanotocht, probeer je te ontsnappen uit 
mysterieuze kamers tijdens een escape game en ga je op kickbiketocht in de 
bossen. Klaar voor de start? Smeer jouw kuiten al maar in!

FIETSEN DOOR VLAANDEREN • MYSTERIEUZE ESCAPE GAME 
• KICKBIKETOCHT IN DE BOSSEN • COOLE KANOTOCHT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 265
NIET-CM-lid: € 440

EIGEN

FIETS
meene

men

KAZOU ON WHEELS
DOORHEEN BELGIË

PERIODE OPSTAPPLAATS

21/08 TOT 28/08 KORTRIJK 
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Waterratten komen in het zonovergoten Landes-Gastes helemaal aan hun 
trekken. Kajakken op het meer, heerlijk (wind)surfen, bangelijk bodyboarden, 
chillen op de catamaran of razendsnel racen op de reuzenband of 
bananenboot. Moet er nog water zijn? De reusachtige water glide in het 
waterpretpark is om van te watertanden. Wie laat zich met de glimlach in het 
water glijden? Waterfun verzekerd!

ZALIG CATAMARANNEN • HEERLIJK SURFEN • RACEN 
OP EEN REUZENBAND • AQUAPARK BISCARROSSE • 

BANGELIJKE WATER GLIDE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

sl
ap

en i
n tenten

WATERFUN GUARANTEED
LANDES-GASTES (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 ERPE-MERE 12/08 TOT 21/08 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 EKE 19/08 TOT 28/08 BRUGGE 
05/08 TOT 14/08 ROESELARE 

Voor een portie plankenkoorts moet je deze zomer in het zonovergoten 
Saint-Girons Plage zijn. Aan de Atlantische kust leer je golfsurfen als 
een pro en � atlanden met je skimboard. Even spetterend zijn de step- en 
longboardinitiatie, het bezoek aan surfhotspot Mimizan en de strandspelen. 
Tussendoor geniet je ook nog van het stadsleven in San Sebastian. Voel je de 
boardkoorts al stijgen? 

6 UUR GOLFSURFLES • STEP- EN LONGBOARDINITIATIE 
• SURFHOTSPOT MIMIZAN • SKIMBOARD & 

STRANDSPELEN • STADSLEVEN IN SAN SEBASTIAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

sl
ap

en i
n tenten

COUPE ATLANTIQUE
SAINT-GIRONS PLAGE (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 GEEL & MECHELEN 04/08 TOT 13/08 ERPE-MERE 
07/07 TOT 16/07 KESSEL-LO 11/08 TOT 20/08 MECHELEN 
14/07 TOT 23/07 KORTRIJK 18/08 TOT 27/08 EKE 
28/07 TOT 06/08 ZELLIK 

Zin in een XXL-portie watersport en een snuifje cultuur? Tout à fait, dan is 
Morlaix helemaal je ding. Trotseer de golven tijdens het waveskiën en kruip 
samen met je vrienden op een super SUP. Nood aan nog meer vitesse? Raas 
dan over het strand tijdens het strandzeilen of doorkruis île de Batz met de 
� ets én kajak. Genoeg zandkorrels tussen de tenen? Dan is het tijd voor het 
zwembad of voor een stadsspel in het middeleeuwse Morlaix. A bientôt! 

STRANDZEILEN EN WAVESKI • SUPER SUP EN KAJAK 
• FIETSEN OP ÎLE DE BATZ • STADSSPEL MORLAIX • 

ZWEMBAD MET GLIJBAAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 405
NIET-CM-lid: € 630

TOUT A FAIT
MORLAIX (FRANKRIJK)

-

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 SINT-NIKLAAS 
15/08 TOT 24/08 KESSEL-LO 
22/08 TOT 31/08 SINT-NIKLAAS 

Heb je al gehoord van de Fantasticable of de Bol d’Air Line? De Fantasticable 
is een razendsnelle vlucht van 1,5 km over de toppen van de bomen met je 
hoofd vooruit. De Bol d’Air Line is een heuse achtbaan door de bomen met 
bochten van 720°! Crazy! Of schiet je liever de lucht in tijdens de Propuls’air? 
Na het karten kan je afkoeling vinden op de dragon boat! Een duikje nemen 
in het meer kan uiteraard ook. Gérardmer, bring it on!

FANTASTISCHE FANTASTICABLE • DRAGON BOAT OP 
HET MEER • PROPULS’AIR & HOOGTEPARCOURS • 

BOL D’AIR LINE • KARTEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

FANTASTICABLE
GÉRARDMER (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 ZELLIK 29/07 TOT 05/08 DENDERMONDE 
08/07 TOT 15/07 BRUGGE 05/08 TOT 12/08 KESSEL-LO 
15/07 TOT 22/07 OOSTENDE 17/08 TOT 24/08 ROESELARE 
22/07 TOT 29/07 KORTRIJK 24/08 TOT 31/08 GEEL & MECHELEN 

10

Zie je een vakantie vol ambiance en avontuur wel zitten? In Die-Romeyer 
ligt er zo’n vakantie klaar voor jou! Je verblijft in een prachtig middeleeuws 
gebouw met eigen zwembad. Met een bangelijk touwenparcours, rotsklimmen 
en een verfrissende canyoning krijg je een avontuurlijke zuiderse mix 
geserveerd. En als dessert een zalig terrasje onder de zwoele zomerzon! Of 
je ook een snuifje cultuur krijgt? Bien sûr! Allons-y à Die!

ZALIG ZWEMMEN • COOLE CANYONING • GEZELLIG 
TERRASJE • TOUWENPARCOURS & ROTSKLIMMEN • 

BEZOEK AAN DIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 360
NIET-CM-lid: € 585

ZUIDERSE ACTIE
DIE-ROMEYER (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK 29/07 TOT 07/08 KORTRIJK 
08/07 TOT 17/07 OOSTENDE 12/08 TOT 21/08 GEEL & MECHELEN 
15/07 TOT 24/07 BRUGGE 19/08 TOT 28/08 DIEPENBEEK 
22/07 TOT 31/07 KESSEL-LO 

Goed opletten. Op deze vakantie steek je de baai over bij laag water, strijd 
je om de vlag tijdens het paintballen en laat je je meevoeren door de wind 
tijdens het catamaranzeilen op volle zee. Maar er is meer. Wat dacht je van 
wat ritjes op het outdoor kartcircuit of een spannende queeste in de Virtual 
Reality Room? Ah oui, la douce France! Hou je van afwisseling tussen actie, 
plezier en kicks? Bien sûr!

SPANNENDE VIRTUAL REALITY • OVERSTEEK VAN 
DE BAAI • STEVIG CATAMARANZEILEN • OUTDOOR 
KARTING & PAINTBALL • STADSBEZOEK RENNES 

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 365
NIET-CM-lid: € 540

L’ETE PREFERE
MONT SAINT-MICHEL (FRANKRIJK)

- - - - -

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

06/07 TOT 13/07 KESSEL-LO 17/08 TOT 24/08 SINT-NIKLAAS 
13/07 TOT 20/07 DIEPENBEEK 22/08 TOT 29/08 DIEPENBEEK 
20/07 TOT 27/07 GEEL & MECHELEN 24/08 TOT 31/08 MALDEGEM 
15/08 TOT 22/08 BRUGGE 

1. Zing vals mee met 

je favoriete zomerhit

2. Dans 3 kampdansen 

achter elkaar 

3. Maak minstens 

10 nieuwe vrienden

4. Wissel je naam 

met die van je vriend(in)

5. Vraag aan je moni’s wanneer 

je moni kan worden

6. Fix een sjaaltje met

iedereen zijn naam erop

7. Vraag aan de buschauffeur 

hoe ver het nog is

8. Slaap een nacht 

in een tent

9. Bouw een dam tot 

de rivier overstroomt

10. Haal een grapje 

uit met je monitoren

die je zeker moet 

doen op vakantie 

sl
ap

en in tenten
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Waterratten komen in het zonovergoten Landes-Gastes helemaal aan hun 
trekken. Kajakken op het meer, heerlijk (wind)surfen, bangelijk bodyboarden, 
chillen op de catamaran of razendsnel racen op de reuzenband of 
bananenboot. Moet er nog water zijn? De reusachtige water glide in het 
waterpretpark is om van te watertanden. Wie laat zich met de glimlach in het 
water glijden? Waterfun verzekerd!

ZALIG CATAMARANNEN • HEERLIJK SURFEN • RACEN 
OP EEN REUZENBAND • AQUAPARK BISCARROSSE • 

BANGELIJKE WATER GLIDE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

sl
ap

en i
n tenten

WATERFUN GUARANTEED
LANDES-GASTES (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 ERPE-MERE 12/08 TOT 21/08 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 EKE 19/08 TOT 28/08 BRUGGE 
05/08 TOT 14/08 ROESELARE 

Voor een portie plankenkoorts moet je deze zomer in het zonovergoten 
Saint-Girons Plage zijn. Aan de Atlantische kust leer je golfsurfen als 
een pro en � atlanden met je skimboard. Even spetterend zijn de step- en 
longboardinitiatie, het bezoek aan surfhotspot Mimizan en de strandspelen. 
Tussendoor geniet je ook nog van het stadsleven in San Sebastian. Voel je de 
boardkoorts al stijgen? 

6 UUR GOLFSURFLES • STEP- EN LONGBOARDINITIATIE 
• SURFHOTSPOT MIMIZAN • SKIMBOARD & 

STRANDSPELEN • STADSLEVEN IN SAN SEBASTIAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

sl
ap

en i
n tenten

COUPE ATLANTIQUE
SAINT-GIRONS PLAGE (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 GEEL & MECHELEN 04/08 TOT 13/08 ERPE-MERE 
07/07 TOT 16/07 KESSEL-LO 11/08 TOT 20/08 MECHELEN 
14/07 TOT 23/07 KORTRIJK 18/08 TOT 27/08 EKE 
28/07 TOT 06/08 ZELLIK 

Zin in een XXL-portie watersport en een snuifje cultuur? Tout à fait, dan is 
Morlaix helemaal je ding. Trotseer de golven tijdens het waveskiën en kruip 
samen met je vrienden op een super SUP. Nood aan nog meer vitesse? Raas 
dan over het strand tijdens het strandzeilen of doorkruis île de Batz met de 
� ets én kajak. Genoeg zandkorrels tussen de tenen? Dan is het tijd voor het 
zwembad of voor een stadsspel in het middeleeuwse Morlaix. A bientôt! 

STRANDZEILEN EN WAVESKI • SUPER SUP EN KAJAK 
• FIETSEN OP ÎLE DE BATZ • STADSSPEL MORLAIX • 

ZWEMBAD MET GLIJBAAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 405
NIET-CM-lid: € 630

TOUT A FAIT
MORLAIX (FRANKRIJK)

-

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 SINT-NIKLAAS 
15/08 TOT 24/08 KESSEL-LO 
22/08 TOT 31/08 SINT-NIKLAAS 

Heb je al gehoord van de Fantasticable of de Bol d’Air Line? De Fantasticable 
is een razendsnelle vlucht van 1,5 km over de toppen van de bomen met je 
hoofd vooruit. De Bol d’Air Line is een heuse achtbaan door de bomen met 
bochten van 720°! Crazy! Of schiet je liever de lucht in tijdens de Propuls’air? 
Na het karten kan je afkoeling vinden op de dragon boat! Een duikje nemen 
in het meer kan uiteraard ook. Gérardmer, bring it on!

FANTASTISCHE FANTASTICABLE • DRAGON BOAT OP 
HET MEER • PROPULS’AIR & HOOGTEPARCOURS • 

BOL D’AIR LINE • KARTEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

FANTASTICABLE
GÉRARDMER (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 ZELLIK 29/07 TOT 05/08 DENDERMONDE 
08/07 TOT 15/07 BRUGGE 05/08 TOT 12/08 KESSEL-LO 
15/07 TOT 22/07 OOSTENDE 17/08 TOT 24/08 ROESELARE 
22/07 TOT 29/07 KORTRIJK 24/08 TOT 31/08 GEEL & MECHELEN 

10

Zie je een vakantie vol ambiance en avontuur wel zitten? In Die-Romeyer 
ligt er zo’n vakantie klaar voor jou! Je verblijft in een prachtig middeleeuws 
gebouw met eigen zwembad. Met een bangelijk touwenparcours, rotsklimmen 
en een verfrissende canyoning krijg je een avontuurlijke zuiderse mix 
geserveerd. En als dessert een zalig terrasje onder de zwoele zomerzon! Of 
je ook een snuifje cultuur krijgt? Bien sûr! Allons-y à Die!

ZALIG ZWEMMEN • COOLE CANYONING • GEZELLIG 
TERRASJE • TOUWENPARCOURS & ROTSKLIMMEN • 

BEZOEK AAN DIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 360
NIET-CM-lid: € 585

ZUIDERSE ACTIE
DIE-ROMEYER (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK 29/07 TOT 07/08 KORTRIJK 
08/07 TOT 17/07 OOSTENDE 12/08 TOT 21/08 GEEL & MECHELEN 
15/07 TOT 24/07 BRUGGE 19/08 TOT 28/08 DIEPENBEEK 
22/07 TOT 31/07 KESSEL-LO 

Goed opletten. Op deze vakantie steek je de baai over bij laag water, strijd 
je om de vlag tijdens het paintballen en laat je je meevoeren door de wind 
tijdens het catamaranzeilen op volle zee. Maar er is meer. Wat dacht je van 
wat ritjes op het outdoor kartcircuit of een spannende queeste in de Virtual 
Reality Room? Ah oui, la douce France! Hou je van afwisseling tussen actie, 
plezier en kicks? Bien sûr!

SPANNENDE VIRTUAL REALITY • OVERSTEEK VAN 
DE BAAI • STEVIG CATAMARANZEILEN • OUTDOOR 
KARTING & PAINTBALL • STADSBEZOEK RENNES 

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 365
NIET-CM-lid: € 540

L’ETE PREFERE
MONT SAINT-MICHEL (FRANKRIJK)

- - - - -

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

06/07 TOT 13/07 KESSEL-LO 17/08 TOT 24/08 SINT-NIKLAAS 
13/07 TOT 20/07 DIEPENBEEK 22/08 TOT 29/08 DIEPENBEEK 
20/07 TOT 27/07 GEEL & MECHELEN 24/08 TOT 31/08 MALDEGEM 
15/08 TOT 22/08 BRUGGE 

1. Zing vals mee met 

je favoriete zomerhit

2. Dans 3 kampdansen 

achter elkaar 

3. Maak minstens 

10 nieuwe vrienden

4. Wissel je naam 

met die van je vriend(in)

5. Vraag aan je moni’s wanneer 

je moni kan worden

6. Fix een sjaaltje met

iedereen zijn naam erop

7. Vraag aan de buschauffeur 

hoe ver het nog is

8. Slaap een nacht 

in een tent

9. Bouw een dam tot 

de rivier overstroomt

10. Haal een grapje 

uit met je monitoren

die je zeker moet 

doen op vakantie 

sl
ap

en in tenten
11Vakanties in Frankrijk



OU KAZOU KAZOU KAZOU K

WIEIS MIJ VERGETEN? IK MIS JE VOETEN

VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
• Voorzie je kledij van naamlabels.
• Maak samen met je mama of papa 

je bagage voor vertrek.
• Iets kwijtgeraakt? 

Contacteer ons na de vakantie via 
kazou.be/verlorenvoorwerpen.

Wat doet Kazou met de 
voorwerpen die achterblijven?
Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!
OU KAZOU KAZOU KAZOU K

WIEIS MIJ VERGETEN?
IK MIS JE VOETENIK MIS JE VOETEN

IK M
IS JE VOETEN

Ben je een � lmfan en zou je graag eens op een echte � lmset rondlopen? Dan 
moet je met ons mee naar Londen, de � lmstad bij uitstek! Je verkent de stad 
tijdens een � lmwandeling en een bezoekje aan de Harry Potter Studios mag 
zeker niet ontbreken. Daarnaast ga je een dagje brullen op de attracties in 
Thorpe Park en krijg je een portie avontuur tijdens onze eigen hunger games 
op jouw bord. Movie fever ... take 1! En ... actie!

HARRY POTTER STUDIOS • FILMWANDELING IN 
LONDON • AVONTUURLIJKE HUNGER GAMES • 

PRETPARK THORPE PARK • CITYFUN IN OXFORD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 440
NIET-CM-lid: € 615

MOVIE FEVER
LONDEN (GROOT-BRITTANNIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

25/07 TOT 01/08 SINT-NIKLAAS 15/08 TOT 22/08 ZELLIK 
01/08 TOT 08/08 BRUGGE 22/08 TOT 29/08 ROESELARE 
08/08 TOT 15/08 DIEPENBEEK 

Vakanties in duitsland en Groot-Brittannie

:

Droom je van een unieke uitdaging? Dan is deze kanovakantie precies wat je 
zoekt! Je springt in een kano en maakt de Spree onveilig tijdens de vijfdaagse 
kanotrekking. ’s Avonds sla je je tent op, kook je je eigen potje en geniet je 
van een gezellig kampvuur. Chillaxen doe je in Tropical Island, het grootste 
overdekte tropische eiland van Europa! Je sluit de vakantie in stijl af met een 
bezoekje aan het bruisende Berlijn. Go with the kano!

VIJFDAAGSE KANOTREKKING • AVONTUURLIJK 
KAMPEREN • RELAXEN IN TROPICAL ISLAND • 

BRUISEND BERLIJNS CITYLIFE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 574

sl
ap

en i
n tenten

BERLIJN KANOTREKKING
BERLIJN (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 BRUSSEL 
08/07 TOT 15/07 BRUSSEL 
17/08 TOT 24/08 BRUSSEL 
24/08 TOT 31/08 BRUSSEL 

Zin in een stevige portie avontuur, natuur en cultuur? Dan is Blankenheim 
‘the place to be’ deze zomer. Beginnen doe je met een te gekke teambuilding 
in het wondermooie Eifelgebied en om af te koelen neem je een duik in een 
verfrissend kratermeer! Ook het subtropisch zwemparadijs Aqualand en het 
pretpark Phantasialand staan op jou te wachten. Een interessante vakantiemix 
om U tegen te zeggen! Bitte schön!

GILLEN IN PHANTASIALAND • DUIK IN EEN 
KRATERMEER • ARCHERY TAG • ZWEMBAD MET 

GLIJBANEN • TOFFE TEAMBUILDING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 270
NIET-CM-lid: € 445

ALLROUNDVAKANTIE
BLANKENHEIM (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 BRUGGE 
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VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
• Voorzie je kledij van naamlabels.
• Maak samen met je mama of papa 

je bagage voor vertrek.
• Iets kwijtgeraakt? 

Contacteer ons na de vakantie via 
kazou.be/verlorenvoorwerpen.

Wat doet Kazou met de 
voorwerpen die achterblijven?
Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!
OU KAZOU KAZOU KAZOU K

WIEIS MIJ VERGETEN?
IK MIS JE VOETENIK MIS JE VOETEN

De uitvalsbasis van deze vakantie is de jeugdherberg Sant’Anna in het 
Toscaanse dorpje Massa Marittima. Je kan relaxen op het strand en heerlijk 
afkoelen in de zee. Je leeft je uit in het waterpretpark en amuseert je rot in 
het meer in de buurt. Dat is nog niet alles: je trekt ook naar de prachtige 
middeleeuwse stad Siena. Er staan natuurlijk ook echte Italiaanse pizza’s op 
het menu. Je ziet, deze vakantie is om van te smullen!

SMULLEN VAN ITALIAANSE PIZZA’S • 
SIENA LEREN KENNEN • WATERPRETPARK • 

ZALIG ONTSPANNEN IN HET MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

SUMMER IN SANT’ANNA
TOSCANE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 GEEL & MECHELEN 
07/07 TOT 16/07 DIEPENBEEK 
14/07 TOT 23/07 SINT-NIKLAAS 
21/07 TOT 30/07 ROESELARE 

Zin in een Oostenrijks avontuur? In Oberau staat er heel wat op het 
programma: een tweedaagse met overnachting in een berghut, een rafting 
op de Inn en een denderende downhill met de � ying fox. Om te ontspannen, 
afkoelen en plonzen ga je naar het bergmeer en het subtropisch zwembad 
Wörgl Wave. Zalig gewoon. Deze vakantie serveert je een mix van actie, fun 
en ontspanning. Zeg maar ‘wow’ tegen Oberau!

FLYING FOX • MACHTIGE TWEEDAAGSE • 
COOLE RAFTING • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 

OVERNACHTING IN EEN BERGHUT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 599

AQUADVENTURE
OBERAU (OOSTENRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 09/07 BRUGGE 
14/07 TOT 22/07 ERPE-MERE 
23/08 TOT 31/08 BRUGGE 

Hou jij zowel van de Oostenrijkse bergen als van de Italiaanse meren? Dan serveert 
deze vakantie jou de ideale mix! In Oostenrijk wacht je een spectaculaire river tubing 
en een avontuurlijke verkenning van de bergen. Naast een portie waterpret op het 
Gardameer bezoek je in Italië ook de beroemde stad Verona en trek je er een dag 
op uit naar Caneva Movieland Park. Hier bestaat maar één woord voor: combilicious!

SUP OP HET GARDAMEER • ACTIE IN MOVIELAND 
PARK • BEZOEK AAN VERONA • SPECTACULAIR RIVER 

TUBING • COMBI BERGEN & MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 430
NIET-CM-lid: € 655

COMBILICIOUS
COMBI OOSTENRIJK - ITALIË

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 13/07 ROESELARE 09/08 TOT 18/08 ZELLIK 
08/07 TOT 17/07 GEEL & MECHELEN 13/08 TOT 22/08 BRUGGE 
12/07 TOT 21/07 MALDEGEM 17/08 TOT 26/08 EKE 
01/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK 21/08 TOT 30/08 OOSTENDE 
05/08 TOT 14/08 MECHELEN 

Vlieg als een superheld met de deathride over het meer, trotseer ettelijke 
kilometers bergrivier tijdens de rafting of ‘spring een bommetje’ in het 
openluchtzwembad. Om even te ontsnappen aan al dat water brengt de 
kabelbaan je op spectaculaire hoogte waar je vlot bergweides kan spotten 
en ‘s avonds geniet je van een heerlijk kampvuur. Vallende sterren tellen doe 
je vanuit onze tentjes-voor-één-nacht. Een week die je niet snel zal vergeten!

DEATHRIDE • HEERLIJK OPENLUCHTZWEMBAD • 
UITDAGENDE RAFTING • SLAPEN ONDER DE 

STERREN • MET SKILIFT DE BERGEN IN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

OOSTENRIJKSE PIT
MAUTERNDORF (OOSTENRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 MECHELEN 
01/08 TOT 10/08 GEEL & MECHELEN 
08/08 TOT 17/08 ROESELARE 
15/08 TOT 24/08 EKE 

Vakanties in Oostenrijk en italie

:

13



OU KAZOU KAZOU KAZOU K

WIEIS MIJ VERGETEN? IK MIS JE VOETEN

VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
• Voorzie je kledij van naamlabels.
• Maak samen met je mama of papa 

je bagage voor vertrek.
• Iets kwijtgeraakt? 

Contacteer ons na de vakantie via 
kazou.be/verlorenvoorwerpen.

Wat doet Kazou met de 
voorwerpen die achterblijven?
Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!
OU KAZOU KAZOU KAZOU K

WIEIS MIJ VERGETEN?
IK MIS JE VOETENIK MIS JE VOETEN

IK M
IS JE VOETEN

Ben je een � lmfan en zou je graag eens op een echte � lmset rondlopen? Dan 
moet je met ons mee naar Londen, de � lmstad bij uitstek! Je verkent de stad 
tijdens een � lmwandeling en een bezoekje aan de Harry Potter Studios mag 
zeker niet ontbreken. Daarnaast ga je een dagje brullen op de attracties in 
Thorpe Park en krijg je een portie avontuur tijdens onze eigen hunger games 
op jouw bord. Movie fever ... take 1! En ... actie!

HARRY POTTER STUDIOS • FILMWANDELING IN 
LONDON • AVONTUURLIJKE HUNGER GAMES • 

PRETPARK THORPE PARK • CITYFUN IN OXFORD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 440
NIET-CM-lid: € 615

MOVIE FEVER
LONDEN (GROOT-BRITTANNIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

25/07 TOT 01/08 SINT-NIKLAAS 15/08 TOT 22/08 ZELLIK 
01/08 TOT 08/08 BRUGGE 22/08 TOT 29/08 ROESELARE 
08/08 TOT 15/08 DIEPENBEEK 

Vakanties in duitsland en Groot-Brittannie

:

Droom je van een unieke uitdaging? Dan is deze kanovakantie precies wat je 
zoekt! Je springt in een kano en maakt de Spree onveilig tijdens de vijfdaagse 
kanotrekking. ’s Avonds sla je je tent op, kook je je eigen potje en geniet je 
van een gezellig kampvuur. Chillaxen doe je in Tropical Island, het grootste 
overdekte tropische eiland van Europa! Je sluit de vakantie in stijl af met een 
bezoekje aan het bruisende Berlijn. Go with the kano!

VIJFDAAGSE KANOTREKKING • AVONTUURLIJK 
KAMPEREN • RELAXEN IN TROPICAL ISLAND • 

BRUISEND BERLIJNS CITYLIFE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 574

sl
ap

en i
n tenten

BERLIJN KANOTREKKING
BERLIJN (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 BRUSSEL 
08/07 TOT 15/07 BRUSSEL 
17/08 TOT 24/08 BRUSSEL 
24/08 TOT 31/08 BRUSSEL 

Zin in een stevige portie avontuur, natuur en cultuur? Dan is Blankenheim 
‘the place to be’ deze zomer. Beginnen doe je met een te gekke teambuilding 
in het wondermooie Eifelgebied en om af te koelen neem je een duik in een 
verfrissend kratermeer! Ook het subtropisch zwemparadijs Aqualand en het 
pretpark Phantasialand staan op jou te wachten. Een interessante vakantiemix 
om U tegen te zeggen! Bitte schön!

GILLEN IN PHANTASIALAND • DUIK IN EEN 
KRATERMEER • ARCHERY TAG • ZWEMBAD MET 

GLIJBANEN • TOFFE TEAMBUILDING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 270
NIET-CM-lid: € 445

ALLROUNDVAKANTIE
BLANKENHEIM (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 BRUGGE 
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VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
• Voorzie je kledij van naamlabels.
• Maak samen met je mama of papa 

je bagage voor vertrek.
• Iets kwijtgeraakt? 

Contacteer ons na de vakantie via 
kazou.be/verlorenvoorwerpen.

Wat doet Kazou met de 
voorwerpen die achterblijven?
Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!
OU KAZOU KAZOU KAZOU K

WIEIS MIJ VERGETEN?
IK MIS JE VOETENIK MIS JE VOETEN

De uitvalsbasis van deze vakantie is de jeugdherberg Sant’Anna in het 
Toscaanse dorpje Massa Marittima. Je kan relaxen op het strand en heerlijk 
afkoelen in de zee. Je leeft je uit in het waterpretpark en amuseert je rot in 
het meer in de buurt. Dat is nog niet alles: je trekt ook naar de prachtige 
middeleeuwse stad Siena. Er staan natuurlijk ook echte Italiaanse pizza’s op 
het menu. Je ziet, deze vakantie is om van te smullen!

SMULLEN VAN ITALIAANSE PIZZA’S • 
SIENA LEREN KENNEN • WATERPRETPARK • 

ZALIG ONTSPANNEN IN HET MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

SUMMER IN SANT’ANNA
TOSCANE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 GEEL & MECHELEN 
07/07 TOT 16/07 DIEPENBEEK 
14/07 TOT 23/07 SINT-NIKLAAS 
21/07 TOT 30/07 ROESELARE 

Zin in een Oostenrijks avontuur? In Oberau staat er heel wat op het 
programma: een tweedaagse met overnachting in een berghut, een rafting 
op de Inn en een denderende downhill met de � ying fox. Om te ontspannen, 
afkoelen en plonzen ga je naar het bergmeer en het subtropisch zwembad 
Wörgl Wave. Zalig gewoon. Deze vakantie serveert je een mix van actie, fun 
en ontspanning. Zeg maar ‘wow’ tegen Oberau!

FLYING FOX • MACHTIGE TWEEDAAGSE • 
COOLE RAFTING • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 

OVERNACHTING IN EEN BERGHUT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 599

AQUADVENTURE
OBERAU (OOSTENRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 09/07 BRUGGE 
14/07 TOT 22/07 ERPE-MERE 
23/08 TOT 31/08 BRUGGE 

Hou jij zowel van de Oostenrijkse bergen als van de Italiaanse meren? Dan serveert 
deze vakantie jou de ideale mix! In Oostenrijk wacht je een spectaculaire river tubing 
en een avontuurlijke verkenning van de bergen. Naast een portie waterpret op het 
Gardameer bezoek je in Italië ook de beroemde stad Verona en trek je er een dag 
op uit naar Caneva Movieland Park. Hier bestaat maar één woord voor: combilicious!

SUP OP HET GARDAMEER • ACTIE IN MOVIELAND 
PARK • BEZOEK AAN VERONA • SPECTACULAIR RIVER 

TUBING • COMBI BERGEN & MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 430
NIET-CM-lid: € 655

COMBILICIOUS
COMBI OOSTENRIJK - ITALIË

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 13/07 ROESELARE 09/08 TOT 18/08 ZELLIK 
08/07 TOT 17/07 GEEL & MECHELEN 13/08 TOT 22/08 BRUGGE 
12/07 TOT 21/07 MALDEGEM 17/08 TOT 26/08 EKE 
01/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK 21/08 TOT 30/08 OOSTENDE 
05/08 TOT 14/08 MECHELEN 

Vlieg als een superheld met de deathride over het meer, trotseer ettelijke 
kilometers bergrivier tijdens de rafting of ‘spring een bommetje’ in het 
openluchtzwembad. Om even te ontsnappen aan al dat water brengt de 
kabelbaan je op spectaculaire hoogte waar je vlot bergweides kan spotten 
en ‘s avonds geniet je van een heerlijk kampvuur. Vallende sterren tellen doe 
je vanuit onze tentjes-voor-één-nacht. Een week die je niet snel zal vergeten!

DEATHRIDE • HEERLIJK OPENLUCHTZWEMBAD • 
UITDAGENDE RAFTING • SLAPEN ONDER DE 

STERREN • MET SKILIFT DE BERGEN IN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

OOSTENRIJKSE PIT
MAUTERNDORF (OOSTENRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 MECHELEN 
01/08 TOT 10/08 GEEL & MECHELEN 
08/08 TOT 17/08 ROESELARE 
15/08 TOT 24/08 EKE 

Vakanties in Oostenrijk en italie

:

13



Luieren in Lunigiana? Nee, bedankt. Lunigiana is de toegangspoort tot het 
prachtige Toscane. Met z’n adembenemende natuur waar je van het ene 
avontuur in het andere rolt. Of beter gezegd, klimt of wandelt... Een bergtocht 
in de Apuaanse Alpen of een rivier trekking langs de hoge muren van de 
canyon. Afkoeling is natuurlijk ook belangrijk: een spannende rafting of 
kanolessen in de wondermooie baai van La Spezia. Totally Tuscany!

RIVIER TREKKING • KANOVAREN • AVONTUURLIJKE 
RAFTING • BERGTOCHT IN APUAANSE ALPEN • 

AFKOELEN IN BRONWATER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

LA VITA E BELLA
TOSCANE (ITALIË)

-

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 SINT-NIKLAAS 05/08 TOT 14/08 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 MECHELEN 12/08 TOT 21/08 KESSEL-LO 
15/07 TOT 24/07 GEEL & MECHELEN 19/08 TOT 28/08 OUDENAARDE 

Vind jij Italië een geweldig land? Lees dan zeker verder! In het gezellige 
Fivizzano, je verblijfsplaats, krijg je de kans om het prachtige Toscane 
te ontdekken. Voor cultuur trek je naar Lucca, terwijl softraften voor 
de avontuurlijke toets zorgt. Tijdens de tweedaagse � ets je door de 
adembenemende Italiaanse natuur en overnacht je in een tent. Ten slotte vaar 
je langs de prachtige dorpjes van Cinque Terre. Go for Fivizzano!

SOFTRAFTEN • HEERLIJK FIETSEN • BOOTTOCHT 
LANGS CINQUE TERRE • STADSBEZOEK LUCCA

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

GO FOR FIVIZZANO
TOSCANE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 ZELLIK 
07/08 TOT 16/08 BRUGGE 
21/08 TOT 30/08 MECHELEN 

De Ostello Costa Alta in het groene park van Monza is jouw uitvalsbasis voor 
een zalige vakantie. Je bezoekt Bergamo waar de kabeltrein je meeneemt 
naar het centrum en je de Italiaanse sfeer kan opsnuiven. De stad Como en 
het gelijknamige meer laat je ook niet links liggen. Afkoeling kan je vinden 
in het openluchtzwembad en in waterpretpark Acquatica Park. Samengevat: 
Monza wordt de ideale mix tussen Italiaanse cultuur, ontspanning en Kazoufun!

OPENLUCHTZWEMBAD • BERGAMO BEZOEKEN • 
COMO & HET COMOMEER • 

WATERPRETPARK ACQUATICA PARK

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

ITALIAANSE MIX
MONZA (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 EKE 29/07 TOT 07/08 GEEL & MECHELEN 
08/07 TOT 17/07 GEEL & MECHELEN 05/08 TOT 14/08 ROESELARE 
15/07 TOT 24/07 DENDERMONDE 12/08 TOT 21/08 DIEPENBEEK 
22/07 TOT 31/07 DIEPENBEEK 19/08 TOT 28/08 KORTRIJK 

Toscane staat niet enkel synoniem voor mooie stranden en heuvellandschappen, 
maar ook voor historische steden, mooi weer en een prachtige natuur. Vanuit 
de jeugdherberg trek je naar een groot waterpretpark en kom je tot rust op 
een prachtig wit strand. Je vaart naar het eiland Elba waar je gaat snorkelen. 
Ten slotte is er ook nog een tussenstop in Pisa. La dolce vita in Toscane: echt 
iets voor jou!

WATERFUN IN ACQUA VILLAGE • AUTHENTIEK PISA • 
SNORKELEN • BEZOEK AAN EILAND ELBA

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

LA DOLCE VITA
TOSCANE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 KORTRIJK 28/07 TOT 06/08 OOSTENDE 
07/07 TOT 16/07 DIEPENBEEK 15/08 TOT 24/08 OUDENAARDE 
14/07 TOT 23/07 DIEPENBEEK 22/08 TOT 31/08 GEEL & MECHELEN 
21/07 TOT 30/07 EKE 
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Zin in spannende Italiaanse avonturen? In Valle Aurina liggen die voor het 
grijpen. Wat dacht je van een zinderende rafting of een portie crazy canyoning? 
Je zal bij het inschrijven ook een moeilijke knoop moeten doorhakken: een 
mountainbiketocht of een uitdagend teampark? Wat vind jij het leukst? Andere 
blikvangers zijn het zwemparadijs Cascade en het knettergekke feestje in 
Hexenkessel. Mamma mia, magni� co!

ZINDERENDE RAFTING • CRAZY CANYONING • 
FEESTJE IN HEXENKESSEL • MOUNTAINBIKE OF 

TEAMPARK • RELAXEN IN CASCADE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

AVENTURA ITALIA
VALLE AURINA (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 11/07 DENDERMONDE 24/07 TOT 02/08 GEEL & MECHELEN 
02/07 TOT 11/07 OOSTENDE 31/07 TOT 09/08 MECHELEN 
03/07 TOT 12/07 ROESELARE 07/08 TOT 16/08 ERPE-MERE 
09/07 TOT 18/07 BRUGGE 14/08 TOT 23/08 KORTRIJK 
09/07 TOT 18/07 EKE 21/08 TOT 30/08 GEEL & MECHELEN 
16/07 TOT 25/07 DIEPENBEEK 21/08 TOT 30/08 KESSEL-LO 
23/07 TOT 01/08 MALDEGEM 

Zin in een Italiaanse saus van avontuur, water, zon en een snuifje cultuur? Om 
te beginnen vaar je naar het prachtige eiland Isola Polvese. Daarna probeer 
je overeind te blijven bij het kajakken en tuben. Eventjes rusten kan in het 
zwembad van de jeugdherberg. Tijdens de tweedaagse ga je op pad met ezels, 
overnacht je in een tent, ga je raften en zet je het avonturenpark op zijn kop. 
Andiamo al Lago Trasimeno!

CHILLEN OP HET EILAND POLVESE • OP TREKTOCHT 
MET EEN EZEL • TUBEN & KAJAKKEN • TWEEDAAGSE + 

TENTOVERNACHTING • AVONTURENPARK + RAFTEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

ITALIAANS AVONTUUR
LAGO TRASIMENO (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 ZELLIK 31/07 TOT 09/08 KORTRIJK 
10/07 TOT 19/07 DIEPENBEEK 07/08 TOT 16/08 BRUGGE 
17/07 TOT 26/07 OUDENAARDE 14/08 TOT 23/08 EKE 
24/07 TOT 02/08 GEEL & MECHELEN 21/08 TOT 30/08 DENDERMONDE 

Klaar om Lovere te omarmen? Je gaat er zwemmen in het prachtige Iseomeer 
en in het openluchtzwembad in de buurt van de jeugdherberg. Je trotseert 
ook de uitdagende klimrots en je vaart naar het grootste eiland van het 
Iseomeer: Monte Isola! Bovendien ga je ook kanovaren, SUP’en en zeilen. 
Cultuur opsnuiven doe je in de prachtige stad Bergamo, waar je kan genieten 
van een heerlijke Italiaanse Gelato! You’ll love Lovere!

ZEILEN & SUP • BEZOEK AAN BERGAMO • BOOTTRIP 
NAAR MONTE ISOLA • ROTSKLIMMEN • KANOVAREN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

AQUA CON GAZ
LOVERE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 MECHELEN 07/08 TOT 16/08 DENDERMONDE 
24/07 TOT 02/08 DIEPENBEEK 14/08 TOT 23/08 DIEPENBEEK 
31/07 TOT 09/08 EKE 21/08 TOT 30/08 GEEL & MECHELEN 

#kazoubangelijkgoe!

De vakanties in italie

:
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Luieren in Lunigiana? Nee, bedankt. Lunigiana is de toegangspoort tot het 
prachtige Toscane. Met z’n adembenemende natuur waar je van het ene 
avontuur in het andere rolt. Of beter gezegd, klimt of wandelt... Een bergtocht 
in de Apuaanse Alpen of een rivier trekking langs de hoge muren van de 
canyon. Afkoeling is natuurlijk ook belangrijk: een spannende rafting of 
kanolessen in de wondermooie baai van La Spezia. Totally Tuscany!

RIVIER TREKKING • KANOVAREN • AVONTUURLIJKE 
RAFTING • BERGTOCHT IN APUAANSE ALPEN • 

AFKOELEN IN BRONWATER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

LA VITA E BELLA
TOSCANE (ITALIË)

-

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 SINT-NIKLAAS 05/08 TOT 14/08 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 MECHELEN 12/08 TOT 21/08 KESSEL-LO 
15/07 TOT 24/07 GEEL & MECHELEN 19/08 TOT 28/08 OUDENAARDE 

Vind jij Italië een geweldig land? Lees dan zeker verder! In het gezellige 
Fivizzano, je verblijfsplaats, krijg je de kans om het prachtige Toscane 
te ontdekken. Voor cultuur trek je naar Lucca, terwijl softraften voor 
de avontuurlijke toets zorgt. Tijdens de tweedaagse � ets je door de 
adembenemende Italiaanse natuur en overnacht je in een tent. Ten slotte vaar 
je langs de prachtige dorpjes van Cinque Terre. Go for Fivizzano!

SOFTRAFTEN • HEERLIJK FIETSEN • BOOTTOCHT 
LANGS CINQUE TERRE • STADSBEZOEK LUCCA

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

GO FOR FIVIZZANO
TOSCANE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK 
08/07 TOT 17/07 ZELLIK 
07/08 TOT 16/08 BRUGGE 
21/08 TOT 30/08 MECHELEN 

De Ostello Costa Alta in het groene park van Monza is jouw uitvalsbasis voor 
een zalige vakantie. Je bezoekt Bergamo waar de kabeltrein je meeneemt 
naar het centrum en je de Italiaanse sfeer kan opsnuiven. De stad Como en 
het gelijknamige meer laat je ook niet links liggen. Afkoeling kan je vinden 
in het openluchtzwembad en in waterpretpark Acquatica Park. Samengevat: 
Monza wordt de ideale mix tussen Italiaanse cultuur, ontspanning en Kazoufun!

OPENLUCHTZWEMBAD • BERGAMO BEZOEKEN • 
COMO & HET COMOMEER • 

WATERPRETPARK ACQUATICA PARK

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

ITALIAANSE MIX
MONZA (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 10/07 EKE 29/07 TOT 07/08 GEEL & MECHELEN 
08/07 TOT 17/07 GEEL & MECHELEN 05/08 TOT 14/08 ROESELARE 
15/07 TOT 24/07 DENDERMONDE 12/08 TOT 21/08 DIEPENBEEK 
22/07 TOT 31/07 DIEPENBEEK 19/08 TOT 28/08 KORTRIJK 

Toscane staat niet enkel synoniem voor mooie stranden en heuvellandschappen, 
maar ook voor historische steden, mooi weer en een prachtige natuur. Vanuit 
de jeugdherberg trek je naar een groot waterpretpark en kom je tot rust op 
een prachtig wit strand. Je vaart naar het eiland Elba waar je gaat snorkelen. 
Ten slotte is er ook nog een tussenstop in Pisa. La dolce vita in Toscane: echt 
iets voor jou!

WATERFUN IN ACQUA VILLAGE • AUTHENTIEK PISA • 
SNORKELEN • BEZOEK AAN EILAND ELBA

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

LA DOLCE VITA
TOSCANE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

30/06 TOT 09/07 KORTRIJK 28/07 TOT 06/08 OOSTENDE 
07/07 TOT 16/07 DIEPENBEEK 15/08 TOT 24/08 OUDENAARDE 
14/07 TOT 23/07 DIEPENBEEK 22/08 TOT 31/08 GEEL & MECHELEN 
21/07 TOT 30/07 EKE 
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Zin in spannende Italiaanse avonturen? In Valle Aurina liggen die voor het 
grijpen. Wat dacht je van een zinderende rafting of een portie crazy canyoning? 
Je zal bij het inschrijven ook een moeilijke knoop moeten doorhakken: een 
mountainbiketocht of een uitdagend teampark? Wat vind jij het leukst? Andere 
blikvangers zijn het zwemparadijs Cascade en het knettergekke feestje in 
Hexenkessel. Mamma mia, magni� co!

ZINDERENDE RAFTING • CRAZY CANYONING • 
FEESTJE IN HEXENKESSEL • MOUNTAINBIKE OF 

TEAMPARK • RELAXEN IN CASCADE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 399
NIET-CM-lid: € 624

AVENTURA ITALIA
VALLE AURINA (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 11/07 DENDERMONDE 24/07 TOT 02/08 GEEL & MECHELEN 
02/07 TOT 11/07 OOSTENDE 31/07 TOT 09/08 MECHELEN 
03/07 TOT 12/07 ROESELARE 07/08 TOT 16/08 ERPE-MERE 
09/07 TOT 18/07 BRUGGE 14/08 TOT 23/08 KORTRIJK 
09/07 TOT 18/07 EKE 21/08 TOT 30/08 GEEL & MECHELEN 
16/07 TOT 25/07 DIEPENBEEK 21/08 TOT 30/08 KESSEL-LO 
23/07 TOT 01/08 MALDEGEM 

Zin in een Italiaanse saus van avontuur, water, zon en een snuifje cultuur? Om 
te beginnen vaar je naar het prachtige eiland Isola Polvese. Daarna probeer 
je overeind te blijven bij het kajakken en tuben. Eventjes rusten kan in het 
zwembad van de jeugdherberg. Tijdens de tweedaagse ga je op pad met ezels, 
overnacht je in een tent, ga je raften en zet je het avonturenpark op zijn kop. 
Andiamo al Lago Trasimeno!

CHILLEN OP HET EILAND POLVESE • OP TREKTOCHT 
MET EEN EZEL • TUBEN & KAJAKKEN • TWEEDAAGSE + 

TENTOVERNACHTING • AVONTURENPARK + RAFTEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

ITALIAANS AVONTUUR
LAGO TRASIMENO (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 ZELLIK 31/07 TOT 09/08 KORTRIJK 
10/07 TOT 19/07 DIEPENBEEK 07/08 TOT 16/08 BRUGGE 
17/07 TOT 26/07 OUDENAARDE 14/08 TOT 23/08 EKE 
24/07 TOT 02/08 GEEL & MECHELEN 21/08 TOT 30/08 DENDERMONDE 

Klaar om Lovere te omarmen? Je gaat er zwemmen in het prachtige Iseomeer 
en in het openluchtzwembad in de buurt van de jeugdherberg. Je trotseert 
ook de uitdagende klimrots en je vaart naar het grootste eiland van het 
Iseomeer: Monte Isola! Bovendien ga je ook kanovaren, SUP’en en zeilen. 
Cultuur opsnuiven doe je in de prachtige stad Bergamo, waar je kan genieten 
van een heerlijke Italiaanse Gelato! You’ll love Lovere!

ZEILEN & SUP • BEZOEK AAN BERGAMO • BOOTTRIP 
NAAR MONTE ISOLA • ROTSKLIMMEN • KANOVAREN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 410
NIET-CM-lid: € 635

AQUA CON GAZ
LOVERE (ITALIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 12/07 MECHELEN 07/08 TOT 16/08 DENDERMONDE 
24/07 TOT 02/08 DIEPENBEEK 14/08 TOT 23/08 DIEPENBEEK 
31/07 TOT 09/08 EKE 21/08 TOT 30/08 GEEL & MECHELEN 

#kazoubangelijkgoe!

De vakanties in italie

:
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Kazou vindt goed slapen op vakantie 
heel belangrijk. Als deelnemer 
aan een Kazouvakantie kan je bij 
A.S.Adventure een slaapzak kopen 
aan  € 29  in plaats van € 64,95. 
Naast dit voordeel geniet je  ook 
van mooie kortingen op ander 
vakantiemateriaal.  Meer informatie 
vind je op de kortingsbon die je na 
je inschrijving in je profi el vindt.

KAZOU EN SOLIDARITEIT
Kazou Lokal brengt al jaren een stukje vakantie naar 
kinderen en jongeren die om een bepaalde reden niet 
op vakantie kunnen gaan. De moniploegen van onze 
asielvakanties, ziekenhuisvakanties, speelstraten in 
kansarme (stads)wijken, vakanties in centra voor bijzondere 
jeugdzorg,… worden telkens met een glimlach ontvangen. 
Daarnaast voorzien we, in samenwerking met Iedereen 
verdient vakantie, plaats op onze vakanties voor kinderen 
met een klein budget, zodat ook zij van onze vakanties 
kunnen proeven, want iedereen verdient vakantie.

POETS WEDEROM POETS JE TANDEN
Niet alle kinderen vinden het leuk om hun tanden te 
poetsen. Nochtans is een goede mondhygiëne heel 
belangrijk voor een gezond gebit. Onder het motto 
‘beter voorkomen dan genezen’ schakelen CM en Kazou 
een tandje hoger met ‘Operatie Propere Tanden’ want 
tandplak kan je missen als kiespijn.

Poets minstens twee keer per dag je tanden en doe dat 
minstens twee minuten per keer. Eet tandvriendelijk en 
ga 2 keer per jaar naar de tandarts. Meer info of een 
hulplijn nodig voor jongere kinderen? Ben De Bever 
van CM is gekend als de tandenkoning van het dierenrijk 
(cm.be/ben-de-bever). 

Alle deelnemers en monitoren krijgen deze 
zomer een ecologische bamboe tandenborstel 

want gezonde tanden zorgen voor een stralende 
glimlach op vakantie. En daarmee (tand)pasta !

OP VAKANTIE!

Vakanties in all-in met gezinsactiviteiten
en kinderclubs in een schitterende omgeving
MEER INFO VIA WWW.INTERSOC.BE

OP VAKANTIE MET 
HEEL DE FAMILIE?

SLAAPWEL SLAAPWEL 

KAZOU LOKAL / Kazougadget

ONTDEK DE WERELD VAN BEN DE 
BEVER OP  WWW.BENDEBEVER.BE

leerkracht? bestel het 
educatief klaspakket

speel het educatief ben 
de bever-spel online

poets je tanden op de tonen 
van de ben de bever-beat

kijk hoe fi nn en fl o hun 
tanden poetsen

ENKELE UREN 
WANDELEN ZIJN VOOR 
MIJ GEEN PROBLEEM.

OP VAKANTIE WIL IK 
IETS NIEUW BIJLEREN.

IK DANS, 
KNUTSEL 

EN/OF KOOK 
GRAAG.

IK BEN HET 

LIEFST 

ZO VAAK 

MOGELIJK 

BUITEN.

OP VAKANTIE WIL IK IETS VAN DE WERELD ZIEN EN NIEUWE DINGEN 
ONTDEKKEN.

IK TREK HET LIEFST 
NAAR WAAR DE ZON 

SCHIJNT!

OP VAKANTIE
ZIT IK HET LIEFST 

MET MIJN VOETEN 
IN HET ZAND

WELK TYPE VAKANTIEGANGER BEN JIJ?
WELKE 

ACTIVITEIT DOE 
JIJ HET LIEFST?

GA OP ZOEK NAAR DE BIJHORENDE TAGS VOOR EEN TOP KAZOUVAKANTIE!

DA’S NIET ZO 
BELANGRIJK

IK HANG 
LIEVER IN 
DE BOMEN

JA

GEEF MIJ 
MAAR WAT

MEER ACTIE

DAT 
NIET

ALLEEN

NEE,
DANK 

U

KLOPT

BINNEN 
IS OOK 
GOED!

LOGISCH
TOCH? EEN PAAR

UUR MAAR?

start hier

YESSS

NEE

GRAAG!

TOUWENPARCOURS

WATERPRETPARK

ABSOLUUT!

vakantiezoeker16
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VOORDELEN
Als CM-lid geniet je van een korting* van 
• € 25 per nacht op elke vakantie.
• € 35 per nacht voor vakanties georganiseerd in Massembre. 
• € 5 per dag voor de vakanties zonder overnachting (9 to 5).
Je kan de deelnameprijs gespreid betalen.
* Deze korting is reed ingerekend in de Straff e CM-prijs.

KORTINGEN
Deze kortingen kan je aanvragen tijdens jouw (online) boeking:
• krijg € 75 korting vanaf het derde kind van éénzelfde gezin dat 

meegaat op Kazouvakantie.
• bij langdurige werkloosheid (meer dan 6 maanden) van het gezinshoofd heb je 

recht op een korting van 50 % op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
• bij verhoogde tegemoetkoming van het gezinshoofd heeft een CM-lid ook 

recht op een korting van 50 % op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
Voor onze algemene voorwaarden verwijzen we je naar kazou.be.

Veelgestelde vragen

KAN IK MET EEN JONGERE OF 
OUDERE LEEFTIJDSGROEP MEE?

We staan een uitzondering toe van maximaal  1 jaar 
verschil met de leeftijden van een vakantie. Je zal 
deze uitzondering ook bij boeking via onze website 

kunnen aangeven. De onder- en bovengrenzen van de 
leeftijden moeten hierbij wel gerespecteerd worden. We 
raden dan aan dat de oudere persoon mee gaat met de 
vakanties voor de jongere leeftijd. Een leeftijdsverschil van 
meer dan 1 jaar staan we niet toe. 

KAN IK SAMEN MET MIJN VRIENDEN IN DE GROEP EN/OF SLAPEN? Kamer- en 
groepsverdelingen gebeuren steeds op vakantie, waar de monitoren zoveel mogelijk rekening houden met  jouw wensen. Jongens en meisjes slapen altijd apart.

KAN IK ALS KIND ONDER 
MEERDERE PROFIELEN 
GEREGISTREERD STAAN? 
Je kan slechts onder één (ouder)
profi el geregistreerd staan.

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES 
EEN VAKANTIE BOEKEN?

Je mag kiezen met welke 
provincie je meegaat. 
Opgelet: de opstapplaats 

is dan waarschijnlijk in die provincie 
gelegen. Wil je graag het volledige 
aanbod zien, check dan kazou.be.

HOE BOEK JE SAMEN 
MET JE VRIENDEN?

 Iedere ouder maakt een eigen 
‘Mijn Kazou’-profi el aan en voegt 
zijn eigen kind(eren) toe.

 Bij de start van je boeking geef 
je aan hoeveel plaatsen je  
wenst te reserveren (max. 6). Je 
krijgt 10 minuten per persoon 
om rijksregisternummer, 
opstapplaats en eventuele extra 
vragen in te geven.

#samenisall
esbeter

KAN IK MEERDERE 
VAKANTIES BOEKEN?

Vanaf woensdag 15 januari 
om 14u kan je meerdere 
vakanties boeken. 

Bij de boekingsstart, op zaterdag 11 
januari, kan je slechts één vakantie 
boeken. Zo geven we iedereen de kans 
om minstens één vakantie te boeken. 
Extra boekingen komen steeds op de 
reservelijst terecht. Je kan hierbij wel 
al aangeven of je interesse hebt in 
meerdere vakanties, zodat we hier alvast 
rekening mee kunnen houden. 

MEER VRAGEN EN ANTWOORDEN 
VIND JE OP FAQ.KAZOU.BE

GEEN CM-LID? 
Een vriendje meenemen dat geen 

CM-lid is, het kan! Als niet-CM-
lid betaal je de niet-CM-
ledenprijs. Lid worden kan 
snel en eenvoudig. Wij 
helpen je graag verder.
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Beste team ever. Ik mis ze al! 
#friends #samenisallesbeter

Ciaokes byekes! Wij zijn ermee weg! 
#bootjevaren #cool #zomer

Meet my soulmates! 
#dezomervankazou #kazouvakanties

Wat een uitzicht, wat een herinneringen! 
#views #besteteam

Wat een week! Bring me back, please!
#sunshine #genieten #relax

Hoofd in de wolken en nagenieten van de prachtige 
Kazouzomer. #nagenieten #kazouvakanties

Vrolijke, vrolijke vrienden, dat zijn wij! 
#boys #dezomerkleurtkazou

De tijd van mijn leven! 
#waterpret #summerfeeling

The sky is the limit! 
#spannend #goodmemories 

Ik ga op vakantie en ik neem mee: mijn beste 
vriendin! #happy #samenisallesbeter

19dit was 2019 / jouw horoscoop18

Beste team ever. Ik mis ze al! 
#friends #samenisallesbeter

Ciaokes byekes! Wij zijn ermee weg! 
#bootjevaren #cool #zomer

Meet my soulmates! 
#dezomervankazou #kazouvakanties

Wat een uitzicht, wat een herinneringen! 
#views #besteteam

Wat een week! Bring me back, please!
#sunshine #genieten #relax

Hoofd in de wolken en nagenieten van de prachtige 
Kazouzomer. #nagenieten #kazouvakanties

Vrolijke, vrolijke vrienden, dat zijn wij! 
#boys #dezomerkleurtkazou

De tijd van mijn leven! 
#waterpret #summerfeeling

The sky is the limit! 
#spannend #goodmemories 

Ik ga op vakantie en ik neem mee: mijn beste 
vriendin! #happy #samenisallesbeter

19dit was 2019



VOORDELEN
Als CM-lid geniet je van een korting* van 
• € 25 per nacht op elke vakantie.
• € 35 per nacht voor vakanties georganiseerd in Massembre. 
• € 5 per dag voor de vakanties zonder overnachting (9 to 5).
Je kan de deelnameprijs gespreid betalen.
* Deze korting is reed ingerekend in de Straff e CM-prijs.

KORTINGEN
Deze kortingen kan je aanvragen tijdens jouw (online) boeking:
• krijg € 75 korting vanaf het derde kind van éénzelfde gezin dat 

meegaat op Kazouvakantie.
• bij langdurige werkloosheid (meer dan 6 maanden) van het gezinshoofd heb je 

recht op een korting van 50 % op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
• bij verhoogde tegemoetkoming van het gezinshoofd heeft een CM-lid ook 

recht op een korting van 50 % op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
Voor onze algemene voorwaarden verwijzen we je naar kazou.be.

Veelgestelde vragen

KAN IK MET EEN JONGERE OF 
OUDERE LEEFTIJDSGROEP MEE?

We staan een uitzondering toe van maximaal  1 jaar 
verschil met de leeftijden van een vakantie. Je zal 
deze uitzondering ook bij boeking via onze website 

kunnen aangeven. De onder- en bovengrenzen van de 
leeftijden moeten hierbij wel gerespecteerd worden. We 
raden dan aan dat de oudere persoon mee gaat met de 
vakanties voor de jongere leeftijd. Een leeftijdsverschil van 
meer dan 1 jaar staan we niet toe. 

KAN IK SAMEN MET MIJN VRIENDEN IN DE GROEP EN/OF SLAPEN? Kamer- en 
groepsverdelingen gebeuren steeds op vakantie, waar de monitoren zoveel mogelijk rekening houden met  jouw wensen. Jongens en meisjes slapen altijd apart.

KAN IK ALS KIND ONDER 
MEERDERE PROFIELEN 
GEREGISTREERD STAAN? 
Je kan slechts onder één (ouder)
profi el geregistreerd staan.

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES 
EEN VAKANTIE BOEKEN?

Je mag kiezen met welke 
provincie je meegaat. 
Opgelet: de opstapplaats 

is dan waarschijnlijk in die provincie 
gelegen. Wil je graag het volledige 
aanbod zien, check dan kazou.be.

HOE BOEK JE SAMEN 
MET JE VRIENDEN?

 Iedere ouder maakt een eigen 
‘Mijn Kazou’-profi el aan en voegt 
zijn eigen kind(eren) toe.

 Bij de start van je boeking geef 
je aan hoeveel plaatsen je  
wenst te reserveren (max. 6). Je 
krijgt 10 minuten per persoon 
om rijksregisternummer, 
opstapplaats en eventuele extra 
vragen in te geven.

#samenisall
esbeter

KAN IK MEERDERE 
VAKANTIES BOEKEN?

Vanaf woensdag 15 januari 
om 14u kan je meerdere 
vakanties boeken. 

Bij de boekingsstart, op zaterdag 11 
januari, kan je slechts één vakantie 
boeken. Zo geven we iedereen de kans 
om minstens één vakantie te boeken. 
Extra boekingen komen steeds op de 
reservelijst terecht. Je kan hierbij wel 
al aangeven of je interesse hebt in 
meerdere vakanties, zodat we hier alvast 
rekening mee kunnen houden. 

MEER VRAGEN EN ANTWOORDEN 
VIND JE OP FAQ.KAZOU.BE

GEEN CM-LID? 
Een vriendje meenemen dat geen 

CM-lid is, het kan! Als niet-CM-
lid betaal je de niet-CM-
ledenprijs. Lid worden kan 
snel en eenvoudig. Wij 
helpen je graag verder.

86
verpleegkundigen

1.147
kookploegleden

1.130
hoofdmoni’s

1.248
1e keer moni

8.109 vrijwilligers
3.905

moni’s

deelnemers

1751 d
JOMBA

1648 d17-18j

78
37

 de
eln

em
ers

15
-1

6 j
aa

r

13-14 jaar

9010 deelnemers
11-12 jaa

r

9214 deeln
em

ers

7324 deelnem
ers

09-10 jaar

4288 d

07-08 jaar

5-6 jaar
231 deelnemers

Beste team ever. Ik mis ze al! 
#friends #samenisallesbeter

Ciaokes byekes! Wij zijn ermee weg! 
#bootjevaren #cool #zomer

Meet my soulmates! 
#dezomervankazou #kazouvakanties

Wat een uitzicht, wat een herinneringen! 
#views #besteteam

Wat een week! Bring me back, please!
#sunshine #genieten #relax

Hoofd in de wolken en nagenieten van de prachtige 
Kazouzomer. #nagenieten #kazouvakanties

Vrolijke, vrolijke vrienden, dat zijn wij! 
#boys #dezomerkleurtkazou

De tijd van mijn leven! 
#waterpret #summerfeeling

The sky is the limit! 
#spannend #goodmemories 

Ik ga op vakantie en ik neem mee: mijn beste 
vriendin! #happy #samenisallesbeter
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Beste team ever. Ik mis ze al! 
#friends #samenisallesbeter

Ciaokes byekes! Wij zijn ermee weg! 
#bootjevaren #cool #zomer

Meet my soulmates! 
#dezomervankazou #kazouvakanties

Wat een uitzicht, wat een herinneringen! 
#views #besteteam

Wat een week! Bring me back, please!
#sunshine #genieten #relax

Hoofd in de wolken en nagenieten van de prachtige 
Kazouzomer. #nagenieten #kazouvakanties

Vrolijke, vrolijke vrienden, dat zijn wij! 
#boys #dezomerkleurtkazou

De tijd van mijn leven! 
#waterpret #summerfeeling

The sky is the limit! 
#spannend #goodmemories 

Ik ga op vakantie en ik neem mee: mijn beste 
vriendin! #happy #samenisallesbeter
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ZOMER ’20

op kazou.be

Boeken kan vanaf 

ZATERDAG 
11 JANUARI
ZATERDAG 
11 JANUARI

OM 11.15UOM 11.15U

ANTWERPEN
 ANTWERPEN@KAZOU.BE
 014 40 34 81
 GEEL / MECHELEN

BRUGGE
 BRUGGE@KAZOU.BE
 050 44 03 42 
 BRUGGE

LIMBURG
 LIMBURG@KAZOU.BE
 011 28 04 87
 DIEPENBEEK

OOSTENDE
 OOSTENDE@KAZOU.BE
 059 55 26 08
 OOSTENDE

OOST-VLAANDEREN
 OOSTVLAANDEREN@KAZOU.BE
 09 267 53 30
 DENDERMONDE / EKE / ERPE-MERE / 
MALDEGEM / OUDENAARDE / SINT-NIKLAAS

ROESELARE-TIELT
 ROESELARETIELT@KAZOU.BE
 051 26 53 56
 ROESELARE

VLAAMS-BRABANT
 VLAAMSBRABANT@KAZOU.BE
 02 240 85 09
 KESSEL-LO / ZELLIK

ZUID-WEST-VLAANDEREN
 ZUIDWESTVLAANDEREN@KAZOU.BE
 056 52 63 35
 KORTRIJK

V.U.: Benjamin Vandervoort, 
Haachtsesteenweg 579 pb 40, 1031 Brussel, www.kazou.be


