
Arrangementen ACV-CSC METEA Corsendonk 

Sol Cress 

 

BIERWANDEL WEEKEND 

Van vrijdag tot zondag: 08/05/2020 tot 10/05/2020 

Prijs per volwassene: € 156,75 i.p.v. € 234,00 

 Verblijf in vol pension  

PROGRAMMA: 

 Op vrijdag: 

o BBQ inclusief dranken à volonté  

o Avondborrel in de bar ( Peket/Genever uit de streek) 

 Op zaterdag: 

o Ontbijtbuffet 

o Boswandeling met bierdegustatie onderweg 

o Lunchbuffet inclusief dranken à volonté 

o Whiskydegustatie met in kilt geklede schotse animator 

o Dinerbuffet inclusief dranken à volonté 

o Gezellig samen zijn in de bar, dranken niet inbegrepen 

 Op zondag: 

o Ontbijtbuffet 

o Lunchbuffet inclusief dranken à volonté 

 

SOL CRESS ZOMERMIDWEEK  

Van maandag tot vrijdag: 15/06/2020-19/06/2020 

Prijs per volwassene: € 245,50 i.p.v. € 366,50  

Verblijf in vol pension van maandag avondmaal tot vrijdag ontbijt inclusief dranken à volonté 

tijdens de maaltijden 

PROGRAMMA: 

o Op maandagavond ontvangst met een welkomstdrankje 

o Gedurende de avonden is er elke avond animatie voorzien: 

avondwandelingen, bingo, quiz,.. 

o Geleide wandelingen gedurende de ganse midweek m.u.v. donderdag ( 

uitstap) 

o Op woensdagnamiddag: gebak met koffie, gezellig samenzijn in de bar 

o Op donderdag: busuitstap: Bezoek aan het kasteel van Warfusée en bezoek 

aan het domein van het Kasteel Jehay met lunch ter plaatse. ( maaltijd 

inbegrepen, dranken niet inbegrepen) 

 

 

 

 



 

VESPAWEEKEND 

Van vrijdag tot zondag: 03/07/2020-05/07/2020 

Prijs per volwassene:  € 115,50 i.p.v. € 172,50 (op basis van twee personen per Vespa) 

    

Verblijf in half pension  

PROGRAMMA: 

 Op vrijdag: 

o Welkomstdrankje en quizz-avond 

o Dinerbuffet inclusief dranken à volonté  

o Gezellig samen zijn in de bar, dranken niet inbegrepen 

 Op zaterdag: 

o Ontbijtbuffet 

o Vertrek met vespa onder begeleiding van een gids (4u) 

o Lunchpakket voor onderweg 

o Dinerbuffet inclusief dranken à volonté 

o Avondwandeling in het bos 

 Op zondag: 

o Ontbijtbuffet 

 

SOL CRESS ZOMERMIDWEEK  

 

Van maandag tot vrijdag: 07/09/2020-11/09/2020 

Prijs per volwassene: € 245,50 i.p.v. € 366,50  

Verblijf in vol pension van maandag avondmaal tot vrijdag ontbijt inclusief dranken à volonté 

tijdens de maaltijden 

PROGRAMMA: 

o Op maandagavond ontvangst met een welkomstdrankje 

o Gedurende de avonden is er elke avond animatie voorzien: 

avondwandelingen, bingo, quiz,.. 

o Geleide wandelingen gedurende de ganse midweek m.u.v. donderdag ( 

uitstap) 

o Op woensdagnamiddag: gebak met koffie, gezellig samenzijn in de bar 

o Op donderdag: busuitstap: bezoek aan Brasserie C met bierdegustatie, lunch 

ter plaatse, bezoek aan de stad Luik met gids en afgerond met degustatie 

van een Luikse wafel. 

 

 

 

 

 



GASTRONOMISCH WILD / WANDEL WEEKEND 

Telkens van vrijdag tot zondag: 13/11/2020-15/11/2020 

Prijs per volwassene: € 143,50 i.p.v. € 214,00 

 Verblijf in vol pension 

PROGRAMMA: 

 Op vrijdag: 

o Dinerbuffet inclusief dranken à volonté  

o Avondwandeling met gids  

o Gezellig nakeuvelen in de bar 

 Op zaterdag: 

o Ontbijtbuffet 

o Begeleide bos-en stadswandelingen in de voor-en namiddag 

o Lunchbuffet inclusief dranken à volonté 

o Gastronomisch wildbanket op zaterdagavond, inclusief apéritief met amuse, 

4-gangen wildmenu inclusief wijnen. Tijdens het banket is er een muzikale 

omkadering voorzien: zang/piano/viool 

 Op zondag: 

o Ontbijtbuffet 

o Begeleide wandeling in de voormiddag 

o Lunchbuffet inclusief dranken à volonté 

 

PRÉ-KERSTWEEKEND 

Telkens van vrijdag tot zondag: 

18/12/2020-20/12/2020 

Prijs per volwassene: € 104,00 i.p.v. € 155,00 

 

 Verblijf in half pension 

PROGRAMMA: 

 Op vrijdag: 

o Glaasje Glühwein als welkomstdrankje 

o Dinerbuffet inclusief dranken à volonté  

o Gezellig nakeuvelen in de bar, dranken per consumptie 

 Op zaterdag: 

o Ontbijtbuffet 

o Daguitstap met de bus naar de kerstmarkt van Valkenburg 

o ’s avonds een winterbarbecue inclusief dranken à volonté 

 Op zondag: 

o Ontbijtbuffet 

 


