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Voorinschrijving gezinsweekend aan zee

RAVELINGEN
Van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei 2020
Zoals ieder jaar gaan wij ook nu weer met het ganse gezin naar zee, in het zee & strand verblijf
RAVELINGEN gelegen op de Zeedijk 290 te OOSTENDE.
Wij verblijven in een studio of appartement op basis van volpension. Alle studio en appartementen
beschikken over telefoon en kleuren TV.

Type persoon
+ 12 jaar (1)
3° persoon en volgende in hetzelfde appartement
Kinderen van 6 tot 11 jaar
Kinderen van 3 tot 5 jaar
Kinderen tot 2 jaar

3 nachten
€ 290,00
€ 186,00
€ 133,00
€ 85,00
€ 0,00

2 nachten
€ 196,00
€ 134,00
€ 98,00
€ 62,00
€ 0,00

(1) Deze prijs wordt betaald door de eerste en de tweede persoon op ieder appartement of studio
De formule volpension bestaat uit: 3 of 2 overnachtingen.
 Overnachting met alle maaltijden en linnenpakket.
 Ontbijtbuffet tussen 8.00 en 9.30 uur.
 Lunch Zelfbediening tussen 11.45 en 13.00 uur. Soep + Saladebuffet + keuze uit 2 warme
gerechten + keuze dessert + dranken naar believen.
 Diner: tussen 18.00 en 19.00 uur. Soep + koud buffet + 2 warme bereidingen + koffie en
dranken naar believen.
 Handdoeken moet men zelf meebrengen.
Wij hebben een optie genomen op 10 appartementen. Deze optie hebben wij op 10 oktober 2019
bevestigd. De voorinschrijvingen starten op 9 november 2019. Wij moeten minstens met 25 personen
zijn anders kan dit weekend aan deze prijzen niet doorgaan. Wenst u mee te gaan aarzel dan niet.
Momenteel beschikken wij ook over 6 garages.
Onderstaand strookje ingevuld binnen brengen bij Leo De Pooter, Sterrenstraat 30, 2500 Lier of via email: leo.depooter@telenet.be
Inschrijven kan tot dat alle appartementen zijn vol geboekt. Als men tijdig inschrijft kunnen wij
eventueel nog appartement bij vragen.
Namens het KWB-bestuur.


Ik wil deelnemen aan dit weekend met de volgende personen.
Naam
Voornaam
Geboortedatum

O Ik wens een overdekte garage aan € 5,60 per dag

Aantal overnachtingen

O Ik wens geen overdekte garage.

