
ARRANGEMENTEN ACV-CSC METEA CORSENDONK DE LINDE 

 

All-in tijdens de paasvakantie 

Weekend: Van vrijdag 3 april tot maandag 6 april 2020 

Midweek: Van maandag 6 april tot vrijdag 10 april 2020 

 

Prijs: 

Weekend:  

Volwassene: € 181,00 i.p.v. € 270,00 

Kind 6-14 jaar: € 112,50  i.p.v. € 168,00 

Kind 2-5 jaar: € 91,00 i.p.v. € 135,75 

 

Midweek:  

Volwassene: € 240,25 i.p.v. € 358,50 

Kind 6-14 jaar: € 147,00 i.p.v. € 218,00 

Kind 2-5 jaar: € 120,00 i.p.v. € 179,00 

 All-Inclusive formule vanaf avondmaal op de eerste dag tot ontbijt op de laatste dag. 

 Dranken à volonté tussen 10u en 22u 

 Vrij gebruik van diverse activiteiten op het domein (minigolf, tennis, tafeltennis, 

petanque, buitenspeeltuin,..) 

 

Fietsweekend 

Van vrijdag 12 juni tot zondag 14 juni 2020 

 

Prijs per volwassene: € 97,25 i.p.v. € 145,00 

Kind 6-14 jaar: € 54,00 i.p.v. € 80,50 

Kind 2-5 jaar: € 46,50 i.p.v. € 69,50 

 

 Twee overnachtingen inclusief half pension, dranken à volonté inbegrepen tijdens de 

maaltijden 

 Fietsroutes uitgestippeld door onze streekkenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All-in tijdens de zomervakantie 

Midweek: Van maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli 2020 

Weekend: Van vrijdag 17 juli tot maandag 20 juli 2020 

 

Prijs: 

Weekend:  

Volwassene: € 181,00 i.p.v. € 270,00 

Kind 6-14 jaar: € 112,50  i.p.v. € 168,00 

Kind 2-5 jaar: € 91,00 i.p.v. € 135,75 

 

Midweek:  

Volwassene: € 240,25 i.p.v. € 358,50 

Kind 6-14 jaar: € 147,00 i.p.v. € 218,00 

Kind 2-5 jaar: € 120,00 i.p.v. € 179,00 

 All-Inclusive formule vanaf avondmaal op de eerste dag tot ontbijt op de laatste dag. 

 Dranken à volonté tussen 10u en 22u 

 Vrij gebruik van diverse activiteiten op het domein (minigolf, tennis, tafeltennis, 

petanque, buitenspeeltuin,..) 

 

Petanqueweekend 

Van vrijdag 2 oktober tot zondag 4 oktober 2020 

 

Prijs per volwassene: € 113,25 i.p.v. € 169,00 

 

 Twee overnachtingen inclusief vol pension, dranken à volonté inbegrepen tijdens de 

maaltijd 

PROGRAMMA: 

 Op vrijdag 

o Welkomstdrankje  

o Dinerbuffet, inclusief dranken à volonté tijdens de maaltijd  

 Op zaterdag: 

o Ontbijtbuffet  

o Petanque onder begeleiding van een ervaren animator in wedstrijdvorm  

o Lunchbuffet, inclusief dranken à volonté tijdens de maaltijd 

o Dinerbuffet, inclusief dranken à volonté tijdens de maaltijd 

 Op zondag: 

o Ontbijtbuffet  

o Verderzetting petanque in de voormiddag gevolgd door een prijsuitreiking 

o Warme buffetlunch als afsluiter van het weekend, inclusief dranken à volonté 

tijdens de maaltijd 

 

 

 

 

 

 



 

Wandelweekend 

Van vrijdag 9 oktober tot zondag 11 oktober 2020 

 

Prijs per volwassene: € 97,25 i.p.v. € 145,00 

Kind 6-14 jaar: € 54,00 i.p.v. € 80,50 

Kind 2-5 jaar: € 46,50 i.p.v. € 69,50 

 

 Twee overnachtingen inclusief half pension, dranken à volonté inbegrepen tijdens de 

maaltijden 

 Wandelroutes uitgestippeld door onze streekkenner 


