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STRAFFE JONGERENVAKANTIES VOOR 9- EN 10-JARIGEN

02 welkom
HEY JIJ DAAR,

Ken jij Kazou al? Kazou is de jeugddienst
organiseren superleuke vakanties voor
jongeren van 7 tot 18 jaar. Een week vol
spelletjes en veel nieuwe vrienden! Ga jij
avontuur deze zomer?

van CM. We
kinderen en
plezier, zotte
ook mee op

Dit boekje is helemaal alleen voor jou. Supertof, toch?
Enkel de vakanties voor jouw leeftijd staan erin, met een
opstapplaats in de buurt. Zo moet je niet te lang bladeren
naar je droomvakantie.
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

VAKANTIES
VAKANTIESOP
OPMAAT
MAATVOOR
VOOR
SPECIFIEKE
SPECIFIEKEDOELGROEPEN
DOELGROEPEN
BEDPLASVAKANTIE

Wist je dat Kazou ook vakanties organiseert
voor kinderen die bedplassen? Niet omdat je als
bedplasser een buitenbeentje bent, wel omdat een
zorgeloze vakantie het allerbelangrijkste is!

INTEGRATIEVAKANTIE

Heeft jouw broer, zusje of vriend autisme of
een verstandelijke en/of fysieke handicap? Voor
hen zijn er aangepaste vakanties. Maar Kazou
organiseert ook integratievakanties.
Daar kunnen jullie samen naartoe voor een
knotsgekke week!
Je vindt al deze vakanties op maat op kazou.be.
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alle opstapplaatsen
& leeftijden!

Alles op een rijtje 03

HOE BOEKEN
?
OP VOORHAND

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

2 FAVORIETEN TOEVOEGEN
Voeg je favoriete vakanties toe aan je proﬁel.

BOEKEN

ACHTERAF

5 BOEKEN VOOR EEN TWEEDE
VAKANTIE
Boeken voor een tweede vakantie (of
meer) kan vanaf woensdag 13 januari
om 14 uur.

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

3 BOEKEN

kazou.be/hoe-boeken

Boeken kan vanaf
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4 BEVESTIGINGSMAIL
Enkele minuten na je boeking ontvang je
een bevestigingsmail.
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VOOR JOU!

Zin in een week vol plezier, zotte spelletjes en veel nieuwe
vrienden? We selecteerden op de volgende pagina’s de
vakanties voor jouw leeftijd, met een opstapplaats in je buurt.
Je droomvakantie nog niet gevonden? Surf dan naar kazou.be
en ontdek er ons hele aanbod, dus ook de vakanties waarvan de
opstapplaats ietsje verder ligt.

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de vakanties.
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04
EEN OVERZICHT VAN ONZE VAKANTIES VOOR JOU!
CENTRUM

THEMA

OVIFAT
SINT-KATELIJNE-WAVER
MASSEMBRE
PELT
WESTMALLE
SPA
BREDENE
CONTY
LOKEREN
MASSEMBRE
MASSEMBRE
BALEN
KERKRADE
SY-HAMOIR
HOUTHALEN
VERTUS
MASSEMBRE
MASSEMBRE
SPA
WESTMALLE
EUPEN
CONTY
MASSEMBRE
MASSEMBRE
BEEKSE BERGEN
PUTTEN
MASSEMBRE
KERKRADE
SY-HAMOIR
PULLE
KOKSIJDE
MASSEMBRE
JUPILLE
PUTTEN
MASSEMBRE
MASSEMBRE
BEEKSE BERGEN
SPA
PUTTEN
PELT
WANNE
OVIFAT
MASSEMBRE
BALEN
CADZAND
HOUTHALEN
PELT
KOKSIJDE
PULLE

FORT KAZOU
OP JUNGLESAFARI
PUUR AVONTUUR
VLIEGENSVLUG
WATER ADVENTURE
COOL & COO
STRANDKRIEBELS
ALLEZ ASTERIX
BOUNCE AROUND
DE KAZOUWERF
PUUR AVONTUUR
GIEREN EN BRULLEN
BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE
CRIMINELE ACTIEVAKANTIE
TECHNIEK FANTASTIEK
DISNEYVAKANTIE
DE KAZOUWERF
SPLASH & FUN
COOL & COO
FANTASTISCHE FUNVAKANTIE
WINGS 'N WHEELS
ALLEZ ASTERIX
JUMP & FUN
JUMP & FUN
EXPEDITIE SAFARI
DOLFIJNE VAKANTIE
KETNET #LIKEME
BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE
CRIMINELE ACTIEVAKANTIE
BOERDERIJVAKANTIE
TER LAND, TER ZEE
KETNET #LIKEME
ADVENTUREPROOF
DOLFIJNE VAKANTIE
SPLASH & FUN
SPLASH & FUN
EXPEDITIE SAFARI
PAARDRIJVAKANTIE
DOLFIJNE VAKANTIE
GO4
COOL EN COO
FORT KAZOU
SPLASH & FUN
GIEREN EN BRULLEN
ZAND (V)EROVER
TECHNIEK FANTASTIEK
MAGISCHE MIDDELEEUWEN
TER LAND, TER ZEE
OP BOERDERIJVAKANTIE

PERIODE

OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07
01/07 TOT 08/07
01/07 TOT 08/07
02/07 TOT 09/07
02/07 TOT 09/07
03/07 TOT 10/07
03/07 TOT 10/07
05/07 TOT 09/07
08/07 TOT 14/07
08/07 TOT 15/07
08/07 TOT 15/07
09/07 TOT 16/07
10/07 TOT 17/07
10/07 TOT 17/07
11/07 TOT 16/07
12/07 TOT 16/07
15/07 TOT 22/07
15/07 TOT 22/07
17/07 TOT 24/07
17/07 TOT 24/07
17/07 TOT 24/07
19/07 TOT 23/07
22/07 TOT 29/07
22/07 TOT 29/07
23/07 TOT 30/07
26/07 TOT 02/08
29/07 TOT 05/08
31/07 TOT 07/08
31/07 TOT 07/08
02/08 TOT 06/08
02/08 TOT 06/08
05/08 TOT 12/08
09/08 TOT 16/08
09/08 TOT 16/08
12/08 TOT 19/08
12/08 TOT 19/08
13/08 TOT 20/08
14/08 TOT 21/08
16/08 TOT 23/08
16/08 TOT 23/08
17/08 TOT 24/08
19/08 TOT 26/08
19/08 TOT 26/08
20/08 TOT 27/08
20/08 TOT 27/08
22/08 TOT 27/08
23/08 TOT 30/08
23/08 TOT 27/08
24/08 TOT 31/08

KORTRIJK
ROESELARE
ROESELARE
BRUGGE
KORTRIJK
OOSTENDE
EIGEN VERVOER
ROESELARE
KORTRIJK
ROESELARE
BRUGGE
KORTRIJK
OOSTENDE
BRUGGE
ROESELARE
BRUGGE
OOSTENDE
ROESELARE
KORTRIJK
BRUGGE, KORTRIJK
BRUGGE
BRUGGE
KORTRIJK
OOSTENDE
BRUGGE
ROESELARE
KORTRIJK
BRUGGE
OOSTENDE
ROESELARE
KORTRIJK
BRUGGE
ROESELARE
OOSTENDE
KORTRIJK
BRUGGE
KORTRIJK
OOSTENDE
BRUGGE
BRUGGE
ROESELARE
ROESELARE
ROESELARE
BRUGGE
OOSTENDE
KORTRIJK
BRUGGE
KORTRIJK
ROESELARE

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

€ 235
€ 260
€ 230
€ 265
€ 270
€ 255
€ 232
€ 205
€ 240
€ 220
€ 230
€ 210
€ 310
€ 255
€ 230
€ 320
€ 220
€ 230
€ 255
€ 290
€ 250
€ 205
€ 230
€ 230
€ 235
€ 360
€ 250
€ 310
€ 255
€ 165
€ 155
€ 250
€ 255
€ 360
€ 230
€ 230
€ 235
€ 295
€ 360
€ 205
€ 255
€ 235
€ 230
€ 210
€ 325
€ 230
€ 215
€ 155
€ 235

€ 410
€ 435
€ 475
€ 440
€ 445
€ 430
€ 407
€ 305
€ 390
€ 465
€ 475
€ 385
€ 485
€ 430
€ 355
€ 420
€ 465
€ 475
€ 430
€ 570
€ 425
€ 305
€ 475
€ 475
€ 410
€ 535
€ 495
€ 485
€ 430
€ 265
€ 255
€ 495
€ 430
€ 535
€ 475
€ 475
€ 410
€ 470
€ 535
€ 380
€ 430
€ 410
€ 475
€ 385
€ 500
€ 355
€ 390
€ 255
€ 410

EXTRA

SLAPEN IN TENTEN

JOMBA, INTEGRATIE

SLAPEN IN TENTEN

De vakanties voor 9- en 10-jarigen (’12-’11) 05
STRAFFE
CM-PRIJS

FORT KAZOU

€ 235

OVIFAT (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

OP JUNGLESAFARI

€ 260

SINT-KATELIJNE-WAVER (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 410

ORIËNTATIELOOP • ZWEMMEN • LASERSHOOTING •
SURVIVALTOCHT MET EXPERT
Hou je van kicks en avontuur? Dan is Fort Kazou jouw ideale vakantiebestemming
deze zomer! Je gaat als een echte avonturier een oriëntatieloop afleggen, je
camoufleert jezelf als een ware kameleon en je gaat op survival met een
échte overlevingsexpert. Bij warm weer koel je af in het meer van Robertville.
Een spannende lasershooting sluit de week vol avontuur af. Deze vakantie zal
je niet snel vergeten! Geef acht!

NIET-CM-lid: € 435

ZALIG RAVOTTEN IN DE SPEELTUIN • WORD
ONTDEKKINGSREIZIGER • ZWEM- EN SPEELVIJVER •
EXPEDITIE IN PLANCKENDAEL
Kom mee op deze spannende junglesafari in Sint-Katelijne-Waver! We maken
van jou een echte ontdekkingsreiziger. Twee keer ga je op uitstap naar
Planckendael en beleef je de expeditie van je leven. Je leert hoe dieren in
het echt leven, hoe hun verblijfplaats eruitziet en hoe ze verzorgd worden. Ook
De Nekker biedt voor elk wat wils: een zwem- en speelvijver, verschillende
speeltuinen... Kom mee en laat je verrassen!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07
19/08 TOT 26/08

KORTRIJK
ROESELARE

01/07 TOT 08/07

ROESELARE

STRAFFE
CM-PRIJS

PUUR AVONTUUR

€ 230

MASSEMBRE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

VLIEGENSVLUG

€ 265

PELT (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 475

DENDERENDE DEATHRIDE • AVONTUURLIJKE
KLIMMUUR • SPANNENDE BOSSPELLETJES •
TOUWENPARCOURS • RITJE MET EEN GOCART
Heb je geen schrik om op een touwenparcours te klimmen of razendsnel een
deathride af te suizen? Zit het avontuur in je bloed? Samen met je vrienden ga
je een spannende week tegemoet! Met uitdagende bosspelen, avontuurlijke
activiteiten en straffe opdrachten zal je een ganse week zoet zijn. En dan
vergeten we nog bijna de glijpartij op de buikschuifbaan of gewoon zot
spelen met z’n allen ... Ben je er klaar voor? Go for it!

NIET-CM-lid: € 440

PRETPARK TOVERLAND • RAZENDSNELLE
ATTRACTIES • VLIEGEN MET EEN DRONE •
SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS
KAZOEF! Let op, deze vakantie komt razendsnel voorbij. In Toverland vlieg je
van de ene attractie naar de andere. Oefen alvast je ooh’s en je aah’s! Ook in
het zwembad gaat het er snel aan toe. Laat je slingeren door de wildwaterbaan
en zwier door de bandenglijbaan. Een piloot van ‘Noordzee Drones’ leert je
ten slotte de kneepjes van het vliegen met een drone. Eerst oefen je op een
simulator, daarna ben je baas over een echte drone. Kom, we vliegen erin!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07
08/07 TOT 15/07

ROESELARE
BRUGGE

02/07 TOT 09/07

BRUGGE

06
STRAFFE
CM-PRIJS

WATER ADVENTURE

€ 270

WESTMALLE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

COOL & COO

€ 255

SPA (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 445

NIET-CM-lid: € 430

WATERRAKET MAKEN • ZWEMMEN • LASERSHOOT •
SURVIVALTECHNIEKEN
Deze zomer word je in Westmalle verwacht. Je gaat er spetteren in de
zwemvijver van de Lilse Bergen en spelen op het speelplein. Je test je
snelheid bij een echte lasershooting. Een specialist komt je meer vertellen
over bushcraft en survival. Zo leer je overleven in de natuur door voedsel
te vinden en een shelter te bouwen. Je voelt je een echte wetenschapper
wanneer je een waterraket de hoogte in schiet.

KICKS IN PLOPSA COO • VERFRISSENDE ZWEMPARTIJ •
MEGADOOLHOF • TUBING
Zeg jij ja tegen een coole en stoere vakantie? Dan is Spa wat je zoekt! In
het grootste houten doolhof ter wereld moet je je hoofd koel houden om de
uitgang te vinden. Je wordt hiervoor beloond met een zalige portie tubing.
Daarna is het tijd om een verkoelende duik te nemen in het openluchtzwembad.
En dan zijn er nog de coole attracties van Plopsa Coo, kriebels in de buik
verzekerd! Spa, dat wordt spa... nnend cool!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 09/07

KORTRIJK

03/07 TOT 10/07
17/07 TOT 24/07

OOSTENDE
KORTRIJK

STRANDKRIEBELS
BREDENE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 260
232
en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 407
435

WIE

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

ISISMM
IJIJVEVREGREGTEETNEN!
?

IK MIS

JE VOE

N

ETE

EIGEN VERVOER

• 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.

E VO

OPSTAPPLAATS

Hoe?

IS J

PERIODE
03/07 TOT 10/07

Na onze vakanties blijven we te vaak met een ﬂinke reistas verloren
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

IK M

BOUW JE EIGEN VLOT • RAVOTTEN IN DE DUINEN •
PEDDELEN IN EEN REUZEKANO • SPETTEREN IN
CENTER PARCS • PLEZIER IN BELLEWAERDE
Zandkastelen bouwen op het strand, ravotten in de duinen en peddelen op
het water. In Bredene vliegen de zandkorrels en waterspetters je een hele
week rond de oren. Word kapitein van je zelfgebouwd vlot en hopelijk blijf
je drijven! Of kom je toch al snel tot zinken? Zet je daarna schrap voor een
uitstap naar Bellewaerde. Trotseer jij de River Splash of zoek je liever de
snelheid op in de Keverbaan? Voel je het al kriebelen?

VERLOREN VOORWERPEN

TEN

De vakanties voor 9- en 10-jarigen (’12-’11) 07
STRAFFE
CM-PRIJS

ALLEZ ASTERIX

€ 205

CONTY (FRANKRIJK)

STRAFFE
CM-PRIJS

BOUNCE AROUND

€ 240

LOKEREN (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 305

NIET-CM-lid: € 390

PARC ASTÉRIX ONTDEKKEN • TOVERDRANK BROUWEN •
SUBTROPISCH ZWEMBAD
Asterix en Obelix nemen je volgende zomer mee naar Conty. Samen met deze
twee grappige vrienden beleef je er heel wat avonturen. Zet je schrap voor
een bezoek aan Parc Astérix. Verspreid over zes verschillende werelden vind
je er vliegensvlugge achtbanen en verfrissende waterattracties. Uitgeput?
Neem een slokje zelfgebrouwen toverdrank. In het zwembad kan je dan weer
naar hartenlust gieren en slieren in de glij- en wildwaterbanen. Vive Astérix!

SPRINGKASTELEN • ZWEMMEN • BUMPERBALL •
JUMPSKY • DOMEIN PUYENBROECK
Ontwijk jij al springend alle hindernissen op de obstakelbanen? Durf jij
de uitdaging aangaan op het springkasteel met klimtoren en op de swing
off? Kan jij winnen bij een spelletje bumperball? Bij nood aan verkoeling
kan het zwembad je nieuwe energie geven. Als kers op de taart is plezier
gegarandeerd op de grote speeltuin in domein Puyenbroeck. Spring jij graag
mee in dit avontuur? Maak die spieren dan maar al los!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 09/07
19/07 TOT 23/07

ROESELARE
BRUGGE

08/07 TOT 14/07

KORTRIJK

STRAFFE
CM-PRIJS

DE KAZOUWERF

€ 220

MASSEMBRE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

GIEREN EN BRULLEN

€ 210

BALEN (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 465

ZELF EEN HUT BOUWEN •
BOREN, ZAGEN,TIMMEREN • SLAPEN IN
ZELFGEBOUWDE HUT
Ben je een handige Harry of Henriette? Zit timmeren, zagen, nagelen en
spijkeren in je bloed? Dan is deze bouwvakantie helemaal jouw ding! Samen
met je vrienden bouw je een eigen hut! Je zal er zelfs een nachtje in slapen.
Naast de inspanning is er uiteraard meer dan voldoende ontspanning:
gocarts, buikschuifbaan, bosspelen, je amuseren met de monitoren,... alles
kan! Mis deze fantastische bouwvakantie niet!

NIET-CM-lid: € 385

GIEREN IN BOBBEJAANLAND • BRULLEN IN GAIAZOO •
SPLASHEN IN HET ZWEMBAD • RACEN MET GOCARTS •
SPRINGEN OP DE TRAMPOLINES
Smeer alvast je stembanden voor deze vakantie. Je schreeuwt het uit van
plezier in Bobbejaanland, terwijl de kriebels door je lijf gieren tijdens een
ritje op de Speedy Bob. In GaiaZOO kom je dan weer oog in oog te staan
met leeuwen, tijgers,… Kan jij luider brullen? Nog energie over? Stap in
een gocart en race tegen je vriend(inn)en of spring om ter hoogst op de
trampolines. En daarna, hop het zwembad in! Deze week zal je vast plezieren!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07
15/07 TOT 22/07

ROESELARE
OOSTENDE

09/07 TOT 16/07
20/08 TOT 27/08

KORTRIJK
BRUGGE

08

BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE
KERKRADE (NEDERLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 310

CRIMINELE ACTIEVAKANTIE
SY-HAMOIR (BELGIË)

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

en in te

n
nte

slap

NIET-CM-lid: € 485

STRAFFE
CM-PRIJS

SLINGEREN IN DE JUNGLETOUR • KLAUTEREN IN
DINODOME • CURSUS DIEREN VERZORGEN • SLAPEN IN
SAFARITENTEN • BEESTIG DIERENPLEZIER
Ben jij dol op dieren? Op deze beestige dierenvakantie beleef je een
geweldige tijd in GaiaZOO, de mooiste dierentuin van de Benelux! Je gaat
op expeditie bij de mooiste dieren van de wereld en krijgt een cursus dieren
verzorgen, waarbij je o.a. helpt met het voederen van de dieren. Klauter
daarna in de DinoDome of slinger door de JungleTour. Slapen doe je in een
gezellige safaritent. Ga mee op avontuur in de dierentuin!

SUPERSNELLE DEATHRIDE • STEIL ROTSKLIMMEN
• GLIBBERIGE GROTKLIMTOCHT • DENDEREND
TOUWENPARCOURS • RAPPELLEN
Staan alle avonturiers klaar? Dan is het op naar Sy-Hamoir! Van ‘s morgens tot
‘s avonds staat er actie op het programma: van de daverende deathride naar
het touwenparcours, op en over reusachtige rotsen en recht naar de donkere
grotten voor een ondergrondse ontdekkingstocht. En die schommelende
megarappel is alleen voor de durvers. Kort samengevat: een crimineel
spannende vakantie!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07
31/07 TOT 07/08

OOSTENDE
BRUGGE

10/07 TOT 17/07
31/07 TOT 07/08

BRUGGE
OOSTENDE

TECHNIEK FANTASTIEK
HOUTHALEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 230

STRAFFE
CM-PRIJS

DISNEYVAKANTIE

€ 320

VERTUS (FRANKRIJK)

NIET-CM-lid: € 355

BEZOEK AAN ROBOTFABRIEK • ROBOT
PROGRAMMEREN • EIGEN 3D-GADGET •
3D-PRINTEN EN TEKENEN • ZWEMMEN
Vind jij techniek ook sjiek? Tijdens deze vakantie programmeer je je eigen
robot en laat je hem alle opdrachten uitvoeren die je maar wenst. Verder
ontdek je ook nog de wondere wereld van een 3D-printer en maak je je eigen
gadget in 3D. Even afkoelen? Dat kan in het zwembad en aan het meer! Als
absolute hoogtepunt ga je nog achter de schermen kijken van een robotfabriek
en sluit je de vakantie af met een speciale voorstelling voor de ouders.

NIET-CM-lid: € 420

2 DAGEN DISNEYLAND PARIJS • KASTEEL VAN DOORNROOSJE
• PLONZEN IN HET ZWEMBAD • ONTMOET AL JE
DISNEYVRIENDEN
Ben jij fan van Anna uit ‘Frozen’, Dory uit ‘Finding Dory’ en Captain America?
Dan is deze vakantie echt iets voor jou! Je gaat samen met je vrienden twee
dagen op bezoek bij onze Disneyvrienden en wie weet ontmoet jij wel jouw
held(in). Laat je onderdompelen in deze magische wereld en ontdek de Buzz
Lightyear Laser Blast, Peter Pan’s Flight en alle andere attracties. Verkoeling
vind je in het zwembad. Dit wordt een vakantie vol magie!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

11/07 TOT 16/07
22/08 TOT 27/08

ROESELARE
KORTRIJK

12/07 TOT 16/07

BRUGGE

De vakanties voor 9- en 10-jarigen (’12-’11) 09
STRAFFE
CM-PRIJS

SPLASH & FUN

€ 230

MASSEMBRE (BELGIË)

SPECIAAL AANBOD

STRAFFE
CM-PRIJS

FANTASTISCHE FUNVAKANTIE

€ 290

WESTMALLE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 475

NIET-CM-lid: € 570

BOEKEN KAN VANAF
9 JANUARI
OM 9 UUR

atie
integr ntie

vaka

INTEGRATIEVAKANTIE VOOR JONGEREN MET EEN BEPERKING EN HUN BROERS, ZUSSEN OF VRIENDEN

BEKENTOCHT • OP ZOEK NAAR WATERDIERTJES •
ZALIG ZWEMMEN • WATERAVONTURENPARCOURS •
PORTIE WATERSKI
Plons! Hier zal je nat worden! Vind je dat niet erg? Prima, want deze week staat
helemaal in het teken van water. Je maakt het zwembad van Givet onveilig,
je glijdt op de buikschuifbaan en duikt in de waterplaza. Daarna overwin je
alle beken rond Massembre en ga je op zoek naar waterdiertjes. Je staat ook
op de latten tijdens het waterskiën en amuseert je rot bij de waterspelletjes.
Maak je borst al maar nat voor deze vakantie!

SPETTERENDE WATERPRET • KNETTEREND
KAMPVUUR • LUIDKEELSE ZANGMOMENTEN •
FANTASTISCH FEEST
Heb je zin om een fantastische vakantie te beleven? Vraag je vrienden,
broers en zussen dan zeker mee naar Westmalle! Hier is het altijd feest, voor
groot en klein. Jouw knettergekke moni’s organiseren elke dag activiteiten
op jouw maat: spetterende waterspelen, een gezellig kampvuur, een grote
talentenjacht, op uitstap en af en toe eens uitrusten met een ijsje of een
drankje. Een vakantie vol feest en fun? Dan is Westmalle zeker iets voor jou!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07
12/08 TOT 19/08

ROESELARE
KORTRIJK

12/08 TOT 19/08
19/08 TOT 26/08

BRUGGE
ROESELARE

17/07 TOT 24/07

BRUGGE, KORTRIJK

STRAFFE
CM-PRIJS

WINGS ‘N WHEELS

€ 250

EUPEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

JUMP & FUN

€ 230

MASSEMBRE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 425

NIET-CM-lid: € 475

KARTEN • HOOGTEPARCOURS •
ZWEMMEN • MINIGOLF
Ga jij helemaal loco als het snel en hoog gaat? Dan is Eupen iets voor jou!
Met karts op jouw maat race je op de langste racebaan van Europa. Wie weet
word jij de nieuwe Formule 1-kampioen? Je zoekt de hoogte op in Accro Park
tijdens een hoogteparcours. Klik je vast en klauter over de obstakels. Even
genoeg adrenaline door je lichaam voelen gieren? Op enkele stappen van
ons verblijf ligt een zwembad en minigolf. Plezier verzekerd!

VEEL SPRINGKASTELEN • DEATHRIDE • SPRING IN
HET ZWEMBAD • BUIKSCHUIFBAAN
Deze vakantie springt letterlijk in het oog. Ben jij ook zo’n springkonijn? Hou
je van water, springkastelen en snelheid? Spring mee in Massembre! Plons
samen met je vriendjes in het zalige zwembad van Givet. Op de deathride
duik je zo snel naar beneden, waardoor je bijna zeker een gat in de lucht
maakt. Als slagroom op de taart spring je nog zeker 100 keer op de vele
springkastelen die speciaal voor jou klaarstaan! Spring in dit avontuur!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 24/07

BRUGGE

22/07 TOT 29/07
22/07 TOT 29/07

KORTRIJK
OOSTENDE

10
STRAFFE
CM-PRIJS

EXPEDITIE SAFARI

€ 235

BEEKSE BERGEN (NEDERLAND)

DOLFIJNE VAKANTIE
PUTTEN (NEDERLAND)

NIET-CM-lid: € 410

HUIFKARRIT • VERFRISSENDE ZWEMVIJVER •
SPEELLAND BEEKSE BERGEN • TWEE DAGEN
SAFARIPLEZIER • KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht? Trek snel je rangeroutfit
aan. Gedurende twee dagen zal je het Safaripark Beekse Bergen ontdekken samen
met een ranger. Hier ontdek je Afrika en haar magische dieren. In Speelland Beekse
Bergen is het moeilijk kiezen tussen het avontureneiland, de waterglijbanen, de
trampolines, ... Laat je voeren door de huifkar en neem een plonsje in de grote
zwemvijver naast het vakantiehuis. Alles is aanwezig voor een beestige vakantie!

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 360
NIET-CM-lid: € 535

DOLFINARIUM HARDERWIJK • SLAPEN NAAST DOLFIJNEN •
SUBTROPISCH ZWEMBAD • SPETTERENDE DOLFIJNENSHOW •
KNOTSGEKKE ACTIVITEITEN
Ben je dol op dolfijnen en zeehonden? Dan is de vakantie in Putten echt
iets voor jou. Vanuit de Peppelhoeve vertrek je voor een tweedaagse naar
Dolfinarium Harderwijk waar je dolfijne vriendjes je opwachten. Na een
spetterende show slaap je naast hun aquarium: wat een droom! Je maakt ook
kennis met zeehonden, roggen, zeeleeuwen ... en je kan natuurlijk zelf ook het
beest uithangen in het subtropisch zwembad vol glijbanen. Plonsss!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

23/07 TOT 30/07
13/08 TOT 20/08

BRUGGE
KORTRIJK

26/07 TOT 02/08
09/08 TOT 16/08
16/08 TOT 23/08

ROESELARE
OOSTENDE
BRUGGE

STRAFFE
CM-PRIJS

KETNET #LIKEME

€ 250

MASSEMBRE (BELGIË)

BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 495

DANS & ZING MET DE COACHES • ONTMOET DE ACTEURS •
BELEEF DE #LIKEME-SFEER • #LIKEME-LIEDJES •
#LIKEME-CHOREOGRAFIE
Ben je een fan van de Ketnet hitreeks #LikeMe? Hou je ontzettend veel van zingen en
dansen? Ben je stiekem verzot op Caro,Vince en hun vrienden? Ken je elke aflevering
uit je hoofd? Vier keer ‘JA!’ geantwoord? Check! Een team van professionele coaches
staat klaar om je de populairste liedjes en choreo’s uit seizoen 1 en 2 aan te leren.
Naast deze leuke #LikeMe-workshops én de #LikeMe-activiteiten van je moni’s
komt ook de cast een bezoekje brengen! Do you #LikeThis?

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 165

NIET-CM-lid: € 265

LEUK BOERDERIJWERK • ZELF BROOD BAKKEN •
RITJE OP EEN PONY • CREATIEF POTTEN BAKKEN •
TIMMEREN OF WEVEN
Wil je van het boerderijleven smullen? Dan kom je best mee naar Pulle! Op
kinderboerderij ’t Groenhof staat boerin Karin klaar om je de kneepjes van
het vak te leren. Je bakt lekker brood of heerlijke koekjes, maakt zeepjes of
confituur, je leert timmeren of weven en boetseert prachtige potten. Verder
help je de dieren voederen en verzorgen. En als je wil, kan je een ritje maken
met één van de pony’s. In Pulle wordt het echt beestig tof!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08
05/08 TOT 12/08

KORTRIJK
BRUGGE

02/08 TOT 06/08

ROESELARE

De vakanties voor 9- en 10-jarigen (’12-’11) 11
STRAFFE
CM-PRIJS

TER LAND, TER ZEE

€ 155

KOKSIJDE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

ADVENTUREPROOF

€ 255

JUPILLE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 255

GOCARTS OP DE DIJK • AVONTURENPARCOURS •
GARNAALVISSEN • ZWEMBAD MET GLIJBAAN
Ben jij ook zo gek op water? Ga dan mee naar Koksijde! Wat dacht je van
knotsgekke activiteiten op het strand, in de zee of in de duinen? Of race je
liever met een gocart op de zeedijk? Heb je graag nog wat extra actie? Leef
je dan uit op een megacool avonturenparcours! Je trekt ook je laarzen aan en
gaat op zoek naar de diepste schatten van de zee. Uiteraard kan een bezoekje
aan het zwembad niet ontbreken. Kom mee voor veel waterplezier!

NIET-CM-lid: € 430

VLOTTENBOUW EN -TOCHT • SPANNENDE DEATHRIDE
• BIBBEREN OP AVONTURENPARCOURS • SLAPEN IN
EEN JACHTHUT • SPETTERENDE WATEROLYMPIADE
Jupille staat deze zomer bol van actie en avontuur. Je bouwt je eigen vlot
en vaart ermee over de stroomversnellingen van de Ourthe. Je overwint je
angsten op de pamperpaal en bengelt (of bibbert) op het touwenparcours.
Even later zoef je via de spannende deathride weer naar beneden. Na al
die actie kom je tot rust aan het knusse kampvuur en val je in slaap in jouw
slaapzak in een echte jachthut in het bos. Alleen voor echte avonturiers!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

02/08 TOT 06/08
23/08 TOT 27/08

KORTRIJK
KORTRIJK

09/08 TOT 16/08

ROESELARE

PAARDRIJVAKANTIE
SPA (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

STRAFFE
CM-PRIJS

GO4

€ 295

€ 205

PELT (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 470

WORD EEN ECHTE RUITER • PAARDRIJLES OP NIVEAU
• ZALIG ZWEMMEN • SPANNENDE BOSSPELEN • HET
LEVEN OP DE MANEGE
Schuilt er in jou een echte ruiter of ben je gewoon gek op paarden? In Spa
beleef je sowieso de tijd van je leven. Je bent gedurende sessies van vijf
halve dagen druk in de weer met de paarden: van verzorging tot paardrijles
op jouw niveau. Na deze vakantie heeft de manege geen geheimen meer
voor jou. Even genoeg paardjes gezien? Dan kan je lekker afkoelen in het
openluchtzwembad. Volle galop richting Spa! Ju!

NIET-CM-lid: € 380

STRIJDEN VOOR DE GO4-TROFEE • SPANNENDE
AVONTURENDAG • DUIK IN HET ZWEMBAD •
SURVIVALTECHNIEKEN • SLUIPEN DOOR DE SPELEOBOX
Ben jij een teamspeler? Dan moet je zeker met ons mee naar Pelt. Diep
verscholen in de bossen staan je allerlei spannende avonturen en opdrachten
te wachten. Teamgeest en doorzettingsvermogen worden gemixt met een
vleugje spel en plezier. Je leert allerlei overlevingstechnieken om daarna
in teams te strijden voor de felbegeerde GO4-trofee. Ontspannen kan in de
wildwaterbaan en op de spectaculaire glijbaan van het zwembad. Go go go!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

14/08 TOT 21/08

OOSTENDE

16/08 TOT 23/08

BRUGGE

12
STRAFFE
CM-PRIJS

COOL EN COO

€ 255

WANNE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

ZAND (V)EROVER

€ 325

CADZAND (NEDERLAND)

NIET-CM-lid: € 430

NIET-CM-lid: € 500

KICKS IN PLOPSA COO • ZALIG ZWEMMEN IN CENTER PARCS
• MEGADOOLHOF • TUBING
Zeg jij ja tegen een coole en stoere vakantie? Dan is Wanne precies wat je
zoekt! In het grootste houten doolhof ter wereld moet je je hoofd koel houden
om de uitgang te vinden. Gelukt? Dan word je beloond met een zalige portie
tubing! Verkoeling nodig? Die vind je zeker in het subtropisch zwembad van
Center Parcs. En dan zijn er nog de attracties van Plopsa Coo, kriebels in de
buik verzekerd! Wanne, enkel voor coole kids!

SUPERSUP • AVONTURENDAG • ZWEMMEN •
GOCARTS EN FIETSEN
Zee, strand en duinen. In Cadzand hebben we alles om er een topvakantie
van te maken! Leef je uit tijdens de strandspelen! Of surf je liever op een
supersup? Zet je schrap voor onze avonturendag met een klimparcours en
boogschieten. Tussendoor gaan we naar het zwembad en staan er gocarts en
fietsen klaar om een ritje te maken in de fantastische natuur. Afsluiten doen
we in stijl met een kampvuur. Heb je er al zin in?

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

17/08 TOT 24/08

ROESELARE

20/08 TOT 27/08

OOSTENDE

MAGISCHE MIDDELEEUWEN
PELT (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 215

OP BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 390

ROBIN HOOD ACHTERNA • GEKKE TRUCJES MET DE
HOFNAR • TOVERLAND • SPANNEND RIDDERVERHAAL •
SUBTROPISCH ZWEMBAD
In Pelt komen de middeleeuwen tot leven. Tijdens het boogschutterstornooi
stap je met pijl en boog in de voetsporen van Robin Hood. In ons kasteel leert
de hofnar je de gekste circustrucjes aan en luister je naar een spannend
ridderverhaal. Raap tot slot al je moed bij elkaar en ga mee op kruistocht
naar Toverland. Trek je ridder- of jonkvrouwenoutfit aan, want deze vakantie
wordt een schot in de roos!

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

LEUK BOERDERIJWERK • ZELF BROOD BAKKEN •
RITJE OP EEN PONY • CREATIEF POTTEN BAKKEN •
TIMMEREN OF WEVEN
Wil je van het boerderijleven smullen? Dan kom je best mee naar Pulle! Op
kinderboerderij ’t Groenhof staat boerin Karin klaar om je de kneepjes van
het vak te leren. Je bakt lekker brood of heerlijke koekjes, maakt zeepjes of
confituur, je leert timmeren of weven en boetseert prachtige potten. Verder
help je de dieren voederen en verzorgen. En als je wil, kan je een ritje maken
met één van de pony’s. In Pulle wordt het echt beestig tof!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08

BRUGGE

24/08 TOT 31/08

ROESELARE
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Veelgestelde vragen

JA!

zegt

Meer vragen en evenveel antwoorden
vind je op www.kazou.be/faq.

KAN IEMAND DIE GEEN CM-LID IS
OOK BOEKEN?

JA!

Graag. Het enige verschil is de prijs. Als niet-CMlid betaal je de niet-CM-ledenprijs. Lid worden
kan echter snel en eenvoudig. Wij helpen je hier graag
mee verder.

KAN IK MET EEN JONGERE OF OUDERE
LEEFTIJDSGROEP MEE?
staan een uitzondering toe van maximaal 1
JA! We
jaar verschil met de leeftijden van een vakantie.

GEVEN JULLIE OOK KORTINGEN?
Voor grote gezinnen geven we een korting
JA! van € 75. Voor CM-leden met verhoogde
tegemoetkoming geven we een korting van 50%

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES EEN
VAKANTIE BOEKEN?
Kazou kent geen grenzen, je mag kiezen met

KRIJG JE VOORDELEN ALS CM-LID?
immers de goedkopere CM-ledenprijs.
JA! JeEenbetaalt
verschil dat kan oplopen tot € 245.

Je zal deze uitzondering ook bij de boeking via onze
website kunnen aangeven.

JA!

welke provincie je meegaat.

KAN IK SAMEN MET MIJN VRIENDEN IN DE
GROEP EN/OF SLAPEN?

JA!

De monitoren houden op vakantie zoveel mogelijk
rekening met jouw vriendenwensen. Jongens en
meisjes slapen uiteraard apart .

KAN IK MEERDERE VAKANTIES BOEKEN?
Vanaf woensdag 13 januari om 14 uur

JA!

kan je meerdere vakanties boeken!

(met een maximum van € 150). Meer info vind je op
www.kazou.be/kortingen.

KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST NA MIJN
VAKANTIE?

JA!

Tot en met 11 jaar heb je recht op zo’n attest.

We sturen het je op in de eerste maanden van
2022. Hiermee kan je tot € 11,20 per vakantiedag
aftrekken van je belastingen.

KAN IK SAMEN MET VRIENDEN BOEKEN?

JA!

Iedere ouder moet wel op voorhand een eigen
‘Mijn Kazou’-proﬁel aanmaken en zijn eigen
kind(eren) toevoegen. Bij de start van de boeking geef
je aan hoeveel plaatsen je wenst te reserveren (max.
6). Je kan dan eerst je eigen kind toevoegen, en daarna
vrienden toevoegen via hun rijksregisternummer.

DUBBEL
PLEZIER!

De tweeling Eleni en Maicon Pereira
(10) kijkt al uit naar een nieuw Kazouavontuur. Vorig jaar beleefden ze
allebei een leuke week in Massembre
tijdens de vakantie ‘De waanzinnige
boomhut’. Wat het hoogtepunt was?
‘Schilderen en spatten met verf’, klinkt
het enthousiast bij Eleni. Haar broer
vond het zwemmen heel leuk. Wat
hij ooit nog wil doen bij Kazou? ‘Een
deathride’, zegt hij met een grote
glimlach.

esbeter
l
l
a
is
n
e
#sam

WIN WIN WIN 15

WIN EEN
BROODD OOS

BIJ KAZOU TREKKEN WE
DE ECOLOGISCHE KAART

Na een herbruikbaar valieslabel, een drinkbus en een
bamboe-tandenborstel kon een nieuwe brooddoos
natuurlijk niet ontbreken. Kom je deze zomer mee op
Kazouvakantie? Dan krijg je van ons je eigen exemplaar.
Hij is gemaakt uit een mengeling van gerecycleerd
plastiek en tarwe. Tarwe zeg je? Ja. Tarwe! We zijn er
helemaal ondersteboven van. Net zoals die nieuwe
voedingsdriehoek trouwens. Hij laat je zien van welke
gezonde voedingsmiddelen je best veel eet, en van
welke beter iets minder. Heb je je boterhammen, een
stuk fruit en een pastasalade er al in teruggevonden?

De Kazoubrooddozen zijn niet
alleen gemaakt van tarwe. Je kan
ze er ook mee vullen! Weet
jij hoeveel tarwekorrels we
in onze Kazoubrooddoos
kregen? Doe mee op
kazou.be/brooddoos
en
maak nu al kans op een
echte
Kazoubrooddoos.
Je krijgt er zelfs een echt
Kazoupretpakket bij!

VOEDINGSDRIEHOEK
DRINK VOORAL

WATER

MEER

ZO WEINIG
MOGELIJK

MINDER

WEL
P
A
SLA
OP VAKANTIE!
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 € 54,95. 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 proﬁel vindt.

GENIET VAN EEN
zomerVAKANTIE
MET JOUW GEZIN
Ontdek onze kinderkortingen op
www.intersoc.be/promoties

op kazou.be
Boeken kan vanaf
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contacteer ons

WEST-VLAANDEREN

OUDE BURG 23
8000 BRUGGE
WESTVLAANDEREN@KAZOU.BE
050 44 03 42

V.U.: Kristien Van Mechelen
Haachtsesteenweg 579 PB40 • 1031 Brussel • kazou.be

