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VOOR ALLE INFO, PRIJZEN 
EN VOORDELIG BOEKEN 

ZONDER RESERVATIEKOSTEN, 
BEZOEK ONZE WEBSITE

v� r j� , de k� der�  �  kle� k� der� !
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2 VAYAMUNDO HOLIDAY CLUBS

EEN 'QR-CODE' GEZIEN? DAN KUN JE MEER INFO 
OPVRAGEN DOOR HEM TE 'SCANNEN' MET JE SMARTPHONE.

ZET GEWOON JE CAMERA AAN ALSOF JE EEN FOTO 
ZOU NEMEN EN 'SCAN' OVER DE QR-CODE. 

DEZE GEEFT JE METEEN EEN LINK NAAR DE BIJHORENDE INFO. 
KLIK OP DEZE LINK EN JE WORDT METEEN DOORGESTUURD 

NAAR DE JUISTE PAGINA. MAKKELIJK TOCH? 

Hoe gebruik� ?

INGE VLAMYNCK, RESERVATIEDIENST

WIST JE DAT…  
JE ONLINE STEEDS HET VOORDELIGST 
EN ZONDER RESERVATIEKOSTEN 
JE VAKANTIE BOEKT BIJ VAYAMUNDO?
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VAYAMUNDO HOLIDAY CLUBS 3

ONTDEK HIER PUUR VAKANTIEPLEZIER!

Vayamundo is geniéten. Zorgeloos naar de kust of naar de Ardennen 

met het hele gezin, want we hebben nu eenmaal àlles in huis om 

er een geslaagde vakantie van te maken. Je hoeft je niet suf te 

piekeren over vele reisvoorbereidingen: er is steeds een appartement 

of hotelkamer die voldoet aan jouw wensen, onze bu� etrestaurants 

en Loungebars zorgen voor volle buikjes, er zijn zwembaden voor 

urenlang plonsplezier, sportfaciliteiten, wellness, fi tness en nog zo 

veel meer.

Een waaier aan superleuke en aangeboden animatie activiteiten 

én het uitgebreid aanbod aan bezienswaardigheden in Oostende 

en rond Hou� alize maken het plaatje compleet: zonder zorgen en 

beslommeringen op vakantie met het gezin, met z'n tweetjes of met 

de hele familie, er is voor elk wat wils!

Een rustzoeker die graag de batterijen even wil opladen, een jonge 

avonturier op zoek naar een adrenalinekick, een sportieve fi etser, 

wandelaar of mountainbiker? Met Vayamundo klikt het meteen!

Liever wat verder van huis? In Vayamundo L'Espinet-Quillan, aan 

de voet van de Pyreneeën, word je in de watten gelegd in pure 

Vayamundo stijl, met de Zuid-Franse zon als toemaatje. Genieten 

maar nu, in dit magazine vind je heel wat leuke ideeën en tips voor 

een onvergetelijke vakantie waar ‘zorgeloos genieten’ centraal staat. 

Aan jou de keuze!

We wensen je alvast veel inspiratieplezier een deugddoende

vakantie!

W� k�  �  Vay� undo!

www.vayamundo.eu

WIST JE DAT…  
JE ONLINE STEEDS HET VOORDELIGST 
EN ZONDER RESERVATIEKOSTEN 
JE VAKANTIE BOEKT BIJ VAYAMUNDO?
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4 VAYAMUNDO HOLIDAY CLUBS
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Bij Vayamundo besteden we heel wat 
aandacht aan de noden van mensen 
met een beperkte mobiliteit. 

Niet alleen onze volledige 
infrastructuur is met de 
nodige zorg aangepast, er 
zijn ook verschillende verblijven 
die beschikken over alle faciliteiten voor mensen met 
zorgbehoeften. Voor de inrichting van deze verblijven 
lieten we ons adviseren door specialisten met de nodige 
knowhow. Vakantie voor iedereen!

Omdat we onze
gasten graag af en 
toe eens verrassen
met een leuke korting
of promo hebben wij enkele
aanbieding waar je 
ongetwijfeld blij van wordt:

Vanaf 21 januari 2022 geniet je  in 
Vayamundo Hou� alize van 20% korting
bij reservatie vanaf 5 nachten 
in hotelformule. Mis ook de 
vroegboekkortingen niet op pag. 31.

In Vayamundo Oostende profi teer 
je in 2022 van een 3+1 promo in het 
laagseizoen op de huurformule.
Ook de -10% Early Bird korting bij elke 
reservatie tot 60 dagen vóór aankomst 
blijft een vaste waarde in Oostende!

Deze promo’s worden automatisch verrekend 
bij elke reservatie die hier van toepassing is.

Bij Vayamundo besteden we heel wat 
aandacht aan de noden van mensen 

zijn ook verschillende verblijven 

INDOOR SPEELDORP
Ook tijdens minder-goed-weer-dagen kunnen de kinderen hun 
hartje ophalen in ons indoor speeldorp in Vayamundo Oostende.

Klimmen, glijden, rollen, springen,…   Bij ons is vrijuit spelen dé 
activiteit waarbij ze alle energie helemaal kwijt kunnen. 

GRATIS VOOR KINDEREN TOT 3 JAAR
Kinderen zijn de koningen en koninginnen van 
Vayamundo. Daarom verblijven kindjes tot 3 jaar 
hélemaal gratis!

Voor de leeftijdscategorie 4 tot 11 jaar voorzien wij 
daarenboven aantrekkelijke prijzen. 

gasten graag af en 
toe eens verrassen
met een leuke kortingmet een leuke korting

6 VAYAMUNDO HOLIDAY CLUBS
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VAYAMUNDO HOLIDAY CLUBS 7

Lekker eten en drinken, een must wanneer 
je op vakantie bent! Bij Vayamundo hebben 
we dat maar al te goed begrepen.

Elke vakantieclub beschikt over meerdere 
bu� etrestaurants waar je jezelf naar 
believen kunt bedienen van de lekkerste 
gerechten. Alle dranken zijn daarenboven 
in de prijs inbegrepen!

Een heerlijk kopje Java fairtrade ko�  e is de 
afsluiter van je culinair verwenmoment.

Vayamundo,
ontdek hier puur 
vakantieplezier

Vayamundo Hou� alize trok de voorbije 
jaren helemaal de kaart van de 
avontuurlijke activiteiten. 
Zo kun je je angsten 
overwinnen op de 
acrobatische via-ferrata, 
onze verschillende deathrides, 
tijdens het rotsklimmen, 
op de touwen boven de 
Ourthe en zoveel meer. 

Alle activiteiten gebeuren 
onder deskundige 
begeleiding door onze eigen 
mensen.

Als kers op de taart bieden 
wij je deze acrobatentoeren 
hélemaal gratis aan want alle 
animatie zit inbegrepen in je verblijf!VayamundoVayamundoVayamundoVayamundo

Met WalkOn sloegen Wandelsport 
Vlaanderen vzw en Vayamundo de 
handen in elkaar om onze gasten een 
waaier aan wandelactiviteiten en 
-belevenissen te kunnen aanbieden. 
Al onze WalkOn-activiteiten staan gebundeld op de 
‘events’-pagina van Vayamundo.

AQUAFUN
Wist je dat elke Vayamundo vakantieclub beschikt 
over een zwembad die gratis te gebruiken is voor 
elke verblijvende gast?

In Vayamundo Hou� alize glij je daarenboven 
van onze kronkelende glijbaan, in Vayamundo 
Oostende is er het leuke peuterbad en in 
Vayamundo Quillan kies je tussen een buiten- of 
binnenzwembad. Waterfun verzekerd!

v� r het h� e gez� !

 trok de voorbije  trok de voorbije 
jaren helemaal de kaart van de 

onze verschillende deathrides, 
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE
OL FOSSE D'OUTH 1 | 6660 HOUFFALIZE | WWW.VAYAMUNDO.EU
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ALLE PRAKTISCHE INFO 
BETREFFENDE JE VERBLIJF 

IN VAYAMUNDO HOUFFALIZE
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WELKOM IN VAYAMUNDO HOUFFALIZE
Even ontsnappen aan het hectische leven. Waar 
kan dat beter dan in de Belgische Ardennen? In 
Vayamundo Hou� alize, gelegen in de uitgestrekte 
Ourthevallei, kom je helemaal tot rust. Liever 
wat avontuurlijker? Bekijk dan onze leuke 
arrangementen op de volgende pagina’s. 

ONZE VERBLIJFSTYPES
Rustig ontwaken in één van onze ruime kamers of 
appartementen. De leuke inrichting geeft je meteen 
een thuisgevoel. Het leven, diep in de Belgische 
Ardennen, neemt alle stress weg… Beloofd!

ONZE RESTAURANTS
De boslucht wakkert de honger aan! Chef Olivier 
en zijn team weten wat gastronomie is. Duurzame 
en lokale producten worden gekneed tot een 

waar festijn. In het warme en gezellige Le Bu� et 
geniet je van de lekkere gerechten en de drank is 
er inbegrepen.

ANIMATIE EN SPORT
Outdoor-specialisten Jos en Hervé zorgen voor 
spektakel! Jouw avonturier-in-spe zal zich z’n 
vakantie in Hou� alize nog lang heugen: met 
rotsklimmen, een deathride en een touwenparcours 
over de Ourthe kan je je vriendjes immers nog lang 
imponeren. Adrenaline!

ZWEMBAD & WELLNESS
Zet alle beslommeringen opzij en schud alle zorgen 
van je af in het wellnesscentrum of in Aqua l’O, het 
tropische zwembad van Vayamundo Hou� alize. Je 
lichaam en geest raken er helemaal in een zensfeer.

| WELKOM IN VAYAMUNDO HOUFFALIZE

VAYAMUNDO HOUFFALIZE 11
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12 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| VAYAMUNDO HOUFFALIZE, DA’S PUUR PLEZIER

 UNIEKE LIGGING
Vayamundo Hou� alize is prachtig gelegen, middenin 
de wijdse natuur van de Ardennen. De kabbelende 
Ourthe loopt dwars door het domein. Bij aankomst 
op ons domein overvalt je een relax gevoel van stilte 
en rust. Hier beleef je vakantie op z’n best!

 ACCOMODATIES DICHT 
BIJ DE NATUUR
Elk verblijf beschik over een ruim 
terras met zicht op de prachtige, 
groene omgeving.

HEERLIJK ZONNETERRAS 
Tijdens de zomermaanden is het heerlijk 

vertoeven op ons ruim zonneterras, 
aansluitend op de Dine&Lounge. 

 MINIGOLF 
Omgeven door de natuur is een partijtje minigolf 

puur plezier voor elke leeftijd.

 PETANQUEBANEN
Een stukje Zuid-Frankrijk in de Belgische Ardennen. 

BADMINTON 
Een spelletje badminton met de 
Ourthe als decor.

Een stukje Zuid-Frankrijk in de Belgische Ardennen. 

v� r j� , de k� der�  �  kle� k� der� !
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 13

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!BOOGSCHIETEN 

De activiteiten op ons domein zijn 
eindeloos en altijd recht in de roos!

MUZIEK INITIATIE 
We blijven onze gasten verwennen met 

vernieuwende en originele animatie-activiteiten.

 KLEINE KINDERBOERDERIJ
Bracht jij ook al een bezoekje aan onze geitjes, 
kippetjes, schaapjes en ezeltjes?

 ONTDEK HET BUITENLEVEN
Onze rangers weten je te boeien met leuke 
weetjes en heel wat tips en tricks!

We blijven onze gasten verwennen met 

Sommige van deze activiteiten zijn 
enkel mogelijk met het animatieteam.

BEKIJK HIER HET 
ANIMATIEPROGRAMMA 

VOOR VAYAMUNDO 
HOUFFALIZE

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   13VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   13 5/01/2022   10:475/01/2022   10:47



14 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| VAYAMUNDO HOUFFALIZE, DA’S ECHTE FUN!

KOM TOT RUST 
Ons uitgestrekt domein is een oase van rust met heel wat 
idyllische plaatsjes. 

 FIETSPLEZIER
Wij liggen middenin hét 
fi etsparadijs van België. Ontdek 
zeker ook het RAVeL-netwerk!

DE MOOISTE WANDELROUTES 
Zowel voor recreatieve wandelaars als de fervente 
doorstappers zijn er tal van mooie wandelroutes, 

samengesteld door Wandelsport Vlaanderen, te 
verkrijgen aan de receptie. Er vinden geregeld leuke 

wandeltochten plaats onder kundige begeleiding voor 
alle niveaus.

 FIT IN DE FITNESS
Ook de sportievelingen halen in Vayamundo 
Hou� alize hun hartje op en dit onder deskundige 
begeleiding van fi tnesscoach Hervé.

 KLAUTEREN EN KLIMMEN…  
doe je in onze speelzone binnen.

HEERLIJKE ANIMATIEMOMENTEN 
Tijdens de vakantieperiodes zijn er momenten met 
show, dans of muziek. Ook verbazende goocheltrucs 
schuwen we niet…  

 KLAUTEREN EN KLIMMEN…  

v� r j� , de k� der�  �  kle� k� der� !
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 15

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

 EVEN DE EZELTJES UITLATEN…   
De ezeltjes staan al te popelen om samen met jou 

een wandelingetje te maken!

KNUTSELPLEZIER 
Ook tijdens de minder-mooi-weer-momenten is zich 
vervelen geen optie in Vayamundo!

AQUAFUN 
Neem een verfrissende duik in ons 

zwembad met glijbaan.

WATERSPEELZONE 
Klieder, kletter, klater, spelen doe je met water! Tijdens 
de zomervakantie is deze waterspeelzone gewoon de 
max!

 BUITENSPEELTUIN
Klimmen, glijden, ravotten,…   Op onze 
buitenspeeltuin kunnen de kleinsten hun 
hartje ophalen.
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16 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| VAYAMUNDO HOUFFALIZE, DA’S PUUR AVONTUUR!

VIA FERRATA 
Een via-ferrata is een term uit het alpinisme. Van 
oorsprong Italiaans en betekent 'ijzeren weg'. Via 
een met staalkabels uitgezet parcours langs een 
rotswand leg je een acrobatisch parcours af vol 
leuke hindernissen. Iets voor de durvers…  

ACROBATIE OVER DE OURTHE 
Durf jij het aan? Een lang touw gespannen over 
de Ourthe en veilig naar de overkant zonder natte 
voeten.

VLOTTENTOCHT 
Met je zelfgemaakt vlot de Ourthe op? 
Pret verzekerd!

Sommige van deze activiteiten zijn 
enkel mogelijk met het animatieteam.

BEKIJK HIER HET 
ANIMATIEPROGRAMMA 

VOOR VAYAMUNDO 
HOUFFALIZE

v� r j� , de k� der�  �  kle� k� der� !
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 17

AVONTUURLIJK HOUFFALIZE 
Elk jaar blijven we onze avontuurlijke 
activiteiten uitbreiden. Wordt dus 
vervolgd…  

 ROTSKLIMMEN
Heb jij geen last van hoogtevrees? Dan is deze 

activiteit écht iets voor jou!

DEATHRIDE 
Kriebelbuikjes verzekerd tijdens deze deathride over 
de Ourthe of langs de bomen!

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

BEKIJK HIER HET 
ANIMATIEPROGRAMMA 

VOOR VAYAMUNDO 
HOUFFALIZE
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18 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| NIET TE MISSENVak� ties!

KROKUSVAKANTIE 
Proef met het hele gezin van de ontluikende lente in 
het hart van de Ardennen. Genieten en wandelen maar 
ook avontuur en actie verzekerd voor alle leeftijden !

ZOMERVAKANTIE 
Tijdens de zomer heerst er een gezellige 
drukte in en rondom onze club. Een superto� e 
gezinsvakantie boordevol spektakel en 
avontuur, dat verdienen ze wel na zo'n lang 
schooljaar. Ontdek ook samen de prachtige 
streek en bezienswaardigheden rond Hou� alize.

 VALENTIJNWEEKEND
Een huwelijksaanzoek op ons brugje over 

de Ourthe? Of gewoon even met je gelief-
de komen genieten van de nakende lente 

in Hou� alize. Dit Valentijn weekend vol 
culinaire verrassingen bezorgt je vlinders 

in de buik. #loveyoutoo

VALENTIJNMIDWEEK 
Liever een midweek lang genieten 
van het feest van de liefde? Dit kan 
tijdens deze Valentijnmidweek met 
een boordevol animatieprogramma 
en verwenmomenten door de afdeling 
verzorging van het Atheneum Marche.

 PAASVAKANTIE
Zet de mandjes maar klaar: paaseitjes rapen! Vrolijke 

voorjaarsfun met de Paashaas in de hoofdrol. Onze 
Rangers maken van je spruit een onversaagde durfal op 
de Deathride en onze spectaculaire Via Ferrata. Niet te 

missen!

VANAF € 82,50 P.P./NACHT EN € 330 P.P./5 NACHTEN IN H.P. 

VANAF € 338 /2 PERS./2 NACHTEN IN H.P.

VANAF € 82,50 P.P./NACHT EN € 330 P.P./5 NACHTEN IN H.P. 

VANAF € 82,50 P.P./NACHT EN € 330 P.P./5 NACHTEN IN H.P. 

VANAF € 306 P.P./5 NACHTEN IN H.P.

BEKIJK HIER ALLE 
THEMAVAKANTIES 

IN DE ARDENNEN
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 VADERDAG
Stoere vaders gaan 

hun kinderen wel eens 
tonen hoe je dat nu 

doet zo’n deathride over 
de Ourthe. Tijd om de 
papa’s te verwennen 
met dit avontuurlijke 

arrangement met leuke 
workshops.

 MOEDERDAG
Geen enkele mama of oma zal dit tegen-
spreken: in Vayamundo Hou� alize wordt 

je verwend. We zetten alle moeders in de 
bloemetjes en laten ze genieten van een 

heerlijke wellness ervaring.

HERFSTVAKANTIE 
De prachtigste wandelingen 
van het jaar doe je in de herfst. 
Het majestueuze decor van 
de Ourthevallei inspireert tot 
mooie en lange wandelingen. 
Nagenieten doe je in de 
sfeervolle Dine & Lounge bar.

HALLOWEEN 
Boeeee! We zijn niet bang van jullie hoor! 
Kom lekker spoken met het hele gezin tijdens 
de herfstvakantie. De kinderen amuseren zich 
kostelijk met onze dolle griezelanimatie en de 
avontuurlijke activiteiten met de Rangers.

VAYAMUNDO HOUFFALIZE 19

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

VANAF € 82,50 P.P./NACHT EN € 330 P.P./5 NACHTEN IN H.P. 
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20 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

SINTERKLAAS 
Hoor wie klopt daar kinderen ? Sint en zijn Pieten 
brengen geschenkjes voor de fl inkste sloebers en er 
is sfeer en gezelligheid voor alle leeftijden. Bezorg je 
kleuter een topweekend in Vayamundo Hou� alize.

KERSTVAKANTIE 
Tijdens de gezelligste periode van het jaar 
verblijven in Vayamundo Hou� alize is een 
topidee. Dichtbij de sfeervolste kerstmarkten 
en met een verblijf boordevol activiteiten in en 
rond de club is dit een echte aanrader om het 
jaar af te sluiten. Ho Ho Ho !! EINDEJAAR

Alle remmen los ! We wuiven 
het jaar uit in pure Vayamundo 
stijl en zetten samen de eerste 

stappen in 2023. Je kiest 
tussen ons ‘Classic’ en ‘Fiësta’ 

oudejaarsformule en laat je 
meeslepen in een wondermooi 
winterverhaal. Een sfeermaker 

voor de hele familie.

Hoor wie klopt daar kinderen ? Sint en zijn Pieten 

het jaar uit in pure Vayamundo 
stijl en zetten samen de eerste 

tussen ons ‘Classic’ en ‘Fiësta’ 

meeslepen in een wondermooi 
winterverhaal. Een sfeermaker 

| NIET TE MISSENVak� ties!

VANAF € 82,50 P.P./NACHT EN € 330 P.P./5 NACHTEN IN H.P. 

VANAF € 380,50 PER VOLW./3 NACHTEN IN H.P. + BRUNCH 

BEKIJK HIER ALLE 
THEMAVAKANTIES 

IN DE ARDENNEN
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| NIET TE MISSEN!

VAYAMUNDO HOUFFALIZE 21

SENIOREN MIDWEEK 
Tussen 18 en 23 april, tussen 6 en 30 juni, 
tussen 29 augustus en 23 september 2022.
Tijdens deze midweken geniet je van een 
heerlijk verblijf in Vayamundo Hou� alize en 
een mooi gevuld animatieprogramma. Nordic 
walking, workshops 'hoe mijn smartphone, 
tablet of computer gebruiken?', muzikale 
sfeer met Jan Vanhoof en/of Dirk en Sylviane, 
natuurwandelingen met Lucien en Suzanne, 
sporten met Hervé en zoveel meer.

VANAF € 306 P.P./5 NACHTEN IN H.P. IN APRIL EN JUNI

VANAF € 330 P.P./5 NACHTEN IN H.P. IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER

 TAFELEN AAN DE OURTHE
Elke weekend tussen 1 oktober en 20 november 2022 

(van vrijdag tot zondag): verblijf in halfpension met een 
3-gangenmenu op vrijdag en een 4-gangen jachtmenu op zaterdag

De herfst, het jachtseizoen in de Ardennen, is het beste seizoen om de 
natuur en duizend tinten geel en rood te ontdekken. Als je 's avonds 
terugkomt van je vele ontdekkingen, schuif je je voeten onder tafel 

om de heerlijke gerechten van chef-kok Olivier te proeven.
VANAF € 386 / 2 PERS./2 NACHTEN

 KERSTAVOND 2022
Tussen 23 en 25 december 2022

Twee of drie nachten in halfpension met brunch op 25 december
Wil je gewoon gezellig samen zijn met je gezin zonder alle 

voorbereidingen? Laat je heerlijk verwennen door Dimitri en zijn team 
tijdens ons kerstarrangement. Onze animatoren Hervé, Nathalie, 

Gert,…. bezorgen je een magisch avondprogramma. Een sfeervolle 
Kerst voor het hele gezin.

VANAF € 275 / PER VOLW./2 NACHTEN IN H.P. + BRUNCH

BEKIJK HIER ALLE 
THEMAVAKANTIES 

IN DE ARDENNEN
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22 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| ALLES VOOR DE LEKKERBEKKEN

Schuif de voetjes onder tafel en laat je verrassen 
door de kunsten van Chef Olivier en z'n keukenteam. 
Start de dag met een evenwichtig bio-ontbijt 
met een glaasje Cava alvorens je de Ardennen 
gaat verkennen. 's Middags en 's avonds worden 
dagverse producten omgetoverd tot heerlijke 

IN VAYAMUNDO HOUFFALIZE

schotels. De kaart wandelt door lekkere vlees- en 
visbereidingen begeleid door gekende Ardeense 
streekproducten. Uiteraard komen ook vegetarische 
specialiteiten aan bod en hebben de chefs oor naar 
de gluten- en allergenenwensen van onze gasten. 
Pure verwennerij aan de oevers van de Ourthe!

Elk weekend in oktober en november is er de mogelijkheid tot 
een jachtmaaltijd 's avonds aan tafel geserveerd in plaats van 
het all-in bu� et!
• 3-gangenmenu, halve fl es wijn inbegrepen op vrijdag
• 4-gangenmenu, halve fl es wijn inbegrepen op zaterdag
• Toeslag op het halfpension tarief: € 16 per volwassene
• Kind 0 - 3 jaar: gratis verblijf

Elke zondag tussen 30 januari en 26 juni en 
tussen 4 september en 18 december 2022 is het 

extra lunchtijd in ons bu� etrestaurants!
— VAN 12U30 TOT 14U00 —

3-gangen bu� etmaaltijd, dranken inbegrepen
Gratis lunch voor de jarigen van de maand (mits 2 betalenden).

Prijs p.p. +12 jaar 4 - 11 jaar

Vóór aankomst geboekt € 28,50 € 14,25

Ter plaatse geboekt € 30,50 € 15,25
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 23VAYAMUNDO HOUFFALIZE 23

Formules voor lekkerbekken
» Ontbijt: uitgebreid bu� et met koude en warme 

gerechten in het restaurant Le Bu� et.
» Lunch: in de Vayamundo Dine & Lounge kan men 

terecht voor à-la-carte streekgerechten met zicht 
op de Ourthe.

» Diner: in zel� ediening: soep - koud of warm 
voorgerecht • keuze tussen 2 warme gerechten 
• dessertbu� et • dranken à volonté (water, 
limonade, cola, pils, wijn van het vat) in het 
restaurant Le Bu� et.

» Gastronomische verwennerij: aan tafel bediend 
in het restaurant bij het arrangement ‘Tafelen 
langs de Ourthe’ en het Valentijn weekend.

Lekker tafelen
» Halfpension: Ontbijt en diner in het restaurant 
 Le Bu� et.

Vayamundo Hou� alize biedt naast een uniek verblijf ook tal van formules voor de lekkerbekken!

Kies uit ons aanbod van 3 restaurants om samen met de ganse familie ook lekker te eten tijdens je 
verblijf in de Ardennen.

BEKIJK HIER DE 
MENUKAART VAN DE 

DINE & LOUNGE BRASSERIE

Dranken aan tafel inbegrepen
FRISDRANKEN · BIER · WIJN
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE

VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| LEKKER ETEN EN DRINKEN

 DINE & LOUNGE
• Uitgebreid aanbod streekbieren
• Lekkere snacks
• Pannenkoeken, wafels en ijsjes
• Optredens en animatie

 RESTAURANT LE BUFFET
• Uitgebreid bu� etontbijt
• Sfeervol ingericht zel� edieningsrestaurant
• Alle dranken zijn inbegrepen in de prijs
• Gevarieerd saladebu� et
• Uitgebreid dessertenbu� et

 RESTAURANT LE PETIT BUFFET 
Uitgebreid bu� etontbijt •

Kleinschalig, gezellig zel� edieningsrestaurant •
Alle dranken zijn inbegrepen in de prijs •

Gevarieerd saladebu� et •
Uitgebreid dessertenbu� et •

|

 LE FOYER
Op en top sfeer en gezelligheid •

Open haard •
Afzonderlijke hoekjes voor een rustige babbel bij een hapje of drankje •

Biljarttafel •
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 25

| KRIEBELBUIKJES INBEGREPEN

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

Wist je dat ons volledig aanbod aan activiteiten 

en animatie* je helemaal gratis wordt 

aangeboden? Zo maak je  gebruik van een 

enorme waaier van faciliteiten en belevenissen 

zonder hiervoor extra te moeten bijbetalen, zodat 

jouw vakantie een absolute topper wordt!

• Zwembad met glijbaan en bubbelbad

•  Fitness

• Speelplein

• Petanque

• Minigolf

• Kinderboerderij en wandelingen met de ezeltjes

• Dansavonden op zaterdag met occasionele live-

optredens tijdens de midweken

• Muurklimmen onder begeleiding

• Deathride onder begeleiding

• Via-ferrata parcours onder begeleiding

• Aanbod verrassende wandelroutes

• Georganiseerde WalkOn wandeltochten

• Avondanimatie met verschillende artiesten

• Sportterreinen ter beschikking

• Ping-pong tafel

• Pooltafel

• Gezelschapsspelen in Dine&Lounge

• VéLove fi etscenter met fi etsberging, bike-wash, 

mogelijkheid om elektrische fi etsen 

 op te laden, compressor, 

 reparatievoet, standaard reparatiekit, 

mogelijkheid tot douchen op vertrekdag 

 in onze nieuwe kleedkamers

* Verschillende activiteiten zijn enkel op bepaalde dagen of 

periodes geprogrammeerd. Gelieve het programma op onze 

website terug te vinden.

* Animatie naargelang programma, onder voorbehoud van 

eventuele overheidsmaatregelen tijdens de Corona crisis.

• VéLove fi etscenter met fi etsberging, bike-wash, 

 reparatievoet, standaard reparatiekit, 

mogelijkheid tot douchen op vertrekdag 

* Verschillende activiteiten zijn enkel op bepaalde dagen of 

periodes geprogrammeerd. Gelieve het programma op onze 

* Animatie naargelang programma, onder voorbehoud van 

eventuele overheidsmaatregelen tijdens de Corona crisis.
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26 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| ONTEK ONZE WELLNESS EXPERIENCE

Zet alle beslommeringen en zorgen van je af 
in ons panoramisch wellnesscentrum. 

Wie dat wil, kan zich extra in de watten laten 
leggen met een massage of een schoonheids-

verzorging, zodat je ook lang nadat je 
vakantie is afgelopen nog nageniet van de rust 

en ontspanning.

Toegang tot de wellness:
2 uur › € 15 p.p.
4 uur › € 25 p.p.

Onbeperkt › € 45 p.p.
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WELLNESS UNLIMITED 
Onbeperkte toegang tot de wellness 
gedurende het hele verblijf voor alle 
volwassenen in dezelfde accommodatie 
voor slechts € 12 per volwassene per dag!

Onze ruimte is volledig uitgerust voor 
personen met beperkte mobiliteit. 

Rolstoelgebruikers kunnen probleemloos 
gebruik maken van douches, stoombad, sauna 

en behandelingskamers.

Vraag naar onze uitgebreide wellnessfolder 
aan het onthaal of neem een kijkje op 
vayamundo.eu/wellness-hou� alize

ONTDEK HIER ONS VOLLEDIG 
WELLNESS AANBOD MET 

PRIJZEN EN MOGELIJKHEID 
TOT RESERVATIE
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28 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| ONZE VERBLIJFSTYPES OP EEN RIJ

A

D

B

E

C

F

ONTDEK HIER HEEL WAT 
EXTRA FOTO'S EN ALLE INFO 
OVER ONZE COMFORTABELE 

VERBLIJVEN
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 29

A TWIN KAMER | 1 - 3 personen
• met 2 aparte bedden en een divanbed voor 

1 persoon
• douche
• toilet in de badkamer
• woonkamer met zetelbed en televisie
• frigo
• balkon

B DOUBLE KAMER | 1 - 2 personen
• met 1 dubbelbed
• douche
• toilet in de badkamer
• woonkamer met televisie
• balkon

C TRIPLE KAMER | 1 - 4 personen
• met 1 dubbelbed en een zetelbed voor 
 2 personen in dezelfde ruimte
• douche
• toilet in de badkamer
• woonkamer met zetelbed
• televisie
• balkon

D FAMILY KAMER | 4 - 6 personen
• slaapgedeelte met tweepersoonsbed, 

aparte slaapkamer met 2 
eenpersoonsbedden of een 
tweepersoonsbed, woonkamer met 
slaapbank voor 2 personen. Sommige 
kamers zijn zonder scheiding, alle bedden 
staan in dezelfde kamer.

• douche
• toilet in de badkamer
• woonkamer met zetelbed en televisie
• balkon

E FAMILY DUPLEX | 4 - 6 personen
• woonkamer op gelijkvloers met keuken, 

salon en kastbed voor 2 personen. 
Verdieping: kamer met dubbelbed en 
slaaphoek met stapelbedden

• 2 douches met 2 toiletten in de badkamers
• woonkamer met zetel en televisie
• uitgeruste keuken met kookplaat en 

koelkast
• frigo
• balkon en terras

F AANGEPASTE KAMER | 1 - 4 personen
• voor personen met zorgbehoeften met 1 

hoog-laag bed, 1 enkel bed en 1 zetelbed 
voor 2 personen

• douche
• toilet in in de aangepaste badkamer 
 + 1 apart toilet
• woonkamer met zetelbed
• televisie
• frigo
• balkon

Er is overal draadloos internet. De kamers 
beschikken niet over airconditioning en koelkast.

www.vayamundo.eu
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| TARIEFKALENDER VOOR HOTELFORMULES

Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022
 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022
 Zomervakantie: 01/07 tot 28/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 28/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 28/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 28/08/2022
 Herfstvakantie:  21/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  21/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  21/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  21/10 tot 06/11/2022
 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023

SCHOOLVAKANTIES WALLONIË 2022

Dranken aan tafel inbegrepen
FRISDRANKEN · BIER · WIJN

GRATIS WiFi

 Uitgebreid gratis
animatieaanbod

KINDEREN 0 › 3 JAAR

GRATIS!

30 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

Tarief A: Laagseizoen |Tarief B: Tussenseizoen |Tarief C: Hoogseizoen |Gesloten |
Minimum 2 nachten in tarief C |Minimum 3 nachten in tarief C

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

januari za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m

februari d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m

maart d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d

april v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za

mei zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d

juni w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d

juli v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo

augustus m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w

september d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v

oktober za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m

november d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w

december d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za

jan. 2023 zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d w d v za zo m d

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 31

| ONZE PROMO'S

| ONZE PROMO 'EARLY BIRD'

-20% KORTING*

Vanaf 21 januari 2022 geniet je in Vayamundo Hou� alize van maar liefst 
20% korting bij reservatie vanaf 5 nachten in hotelformule.

*Actie cumuleerbaar met de '20% korting' maar niet cumuleerbaar 
met andere acties/promoties (Gezinsbond, ACVBIE korting,…  ). 
Actie niet geldig voor arrangementen of voor groepstarieven.

*Deze actie is cumuleerbaar met de ‘Early Bird’ promotie.  Enkel geldig bij een verblijf in dezelfde accomodatie.
Niet cumuleerbaar met andere acties/promoties (Gezinsbond,…).  Actie niet geldig voor de arrangementen of voor groepstarieven. 

www.vayamundo.eu

Vanaf 21 januari 2022 geniet je in Vayamundo Hou� alize van maar liefst 

*Deze actie is cumuleerbaar met de ‘Early Bird’ promotie.  Enkel geldig bij een verblijf in dezelfde accomodatie.*Deze actie is cumuleerbaar met de ‘Early Bird’ promotie.  Enkel geldig bij een verblijf in dezelfde accomodatie.*Deze actie is cumuleerbaar met de ‘Early Bird’ promotie.  Enkel geldig bij een verblijf in dezelfde accomodatie.

-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%
***

-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%
***

-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%
******

Geldig bij reservatie en betaling 
van een voorschot (25%) 

vóór 31/01/2022 voor een 
verblijf tussen 8 juli en 

27 augustus 2022 in 
Hotelformule.

Geldig bij reservatie en betaling 
van een voorschot (25%) 

vóór 28/02/2022 voor een 
verblijf tussen 8 juli en 

27 augustus 2022 in 
Hotelformule.

Geldig bij reservatie en betaling 
van een voorschot (25%) 

vóór 31/03/2022 voor een 
verblijf tussen 8 juli en 

27 augustus 2022 in 
Hotelformule.

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   31VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   31 5/01/2022   10:515/01/2022   10:51



32 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| ONZE HOTELKAMERS IN DE ARDENNEN

— KIES JIJ VOOR ONZE HOTELKAMERS MET 'HOTELFORMULE'? —

Met een 'hotelformule' voel je je meteen op vakantie. Geen gedoe met lakens en handdoeken. 
'Hotelformule' = bed opgemaakt bij aankomst, een kleine en een grote handdoek per persoon en per nacht inbegrepen, sanitair wordt 

opgefrist en de bedden worden iedere dag opgemaakt. Na 7 opeenvolgende nachten worden de lakens ververst.

De prijzen zijn geldig voor een kamer aangepast 
aan het aantal personen:  
• 2 personen: 'Twin'-kamer of 'Double'-kamer
• 3 personen: 'Twin'-kamer of 
 'Triple'-kamer met zetelbed
• 4 personen: 'Family'-kamer of 
 'Triple'-kamer met zetelbed
• 5 of 6 personen: 'Family'-kamer

* Toeslag van € 30 per nacht in geval van aanvraag voor 
een 'Family'-kamer bezet door 2 of 3 personen

INGE VLAMYNCK, RESERVATIEDIENST

WIST JE DAT…  
JE ONLINE EEN PRIJSSIMULATIE KAN MAKEN MET DE DOOR JOU GEKOZEN PARAMETERS 
ZOALS DE DATUM, AANTAL PERSONEN, VERBLIJFSTYPE, ENZ…  ? BEN JE BLIJ MET DE VOORGESTELDE PRIJS? 
BEVESTIG DAN GEWOON HET VOORSTEL EN JE RESERVATIE WORDT GEMAAKT.

VERBLIJF IN EEN HOTELKAMER MET HOTELFORMULE - 2022

KAMER EN ONTBIJT

Prijs per persoon, per nacht Tarief A Tarief B Tarief C

Van 1 tot 4 nachten
12+ 56,50 62,50 68,50

4 - 11 jaar 8,00 13,00 18,00

Extra persoon 12+ 50,50 56,50 62,50

Op slaapbank 4 - 11 jaar 6,00 11,00 16,00

KAMER EN HALFPENSION

Prijs per persoon, per nacht Tarief A Tarief B Tarief C

Van 1 tot 4 nachten
12+ 76,50 82,50 88,50

4 - 11 jaar 20,00 25,00 30,00

Extra persoon 12+ 70,50 76,50 82,50

Op slaapbank 4 - 11 jaar 18,00 23,00 28,00

De tarieven zijn per persoon en zijn gebaseerd op een standaard minimale 
bezetting. Bij de verblijfstypes Twin-, tweepersoons-, mindervaliden- of 

driepersoonskamers is dit 2 personen. 
Bij de Familiekamer of Familie Duplex is dit 4 personen. 

Bij bezetting van kamers met een lager aantal dan dit standaard aantal 
worden de volgende toeslagen per nacht berekend:

1 pers. 2 pers. 3 pers.

Twin-, tweepersoons-, 
mindervaliden- of 
driepersoonskamers

€ 20 / /

Familiekamer of Familie Duplex € 90 € 60 € 30

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE
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| ONZE FAMILY DUPLEX (MET HOTELFORMULE)

— OF WORDT HET EEN FAMILY DUPLEX MET ‘HOTELFORMULE’? —

Tijdens een verblijf in een 'Family Duplex'* geniet je van een vakantie op eigen tempo. Kook je liever zelf? 
Dan zijn alle faciliteiten hier voorhanden. Maar misschien laat je jezelf ook graag eens culinair verwennen. 

Dan boek je gewoon een maaltijd in 'Het Bu� et' of kom je een hapje eten in onze Dine & Lounge.
*Bij aankomst wordt een borg van € 75 gevraagd voor het gebruik van het keukengerei en -toestellen.

Voor een verblijf vanaf minimum 2 of 7 nachten 
biedt Vayamundo Hou� alize een ‘Family Duplex’
aan tegen een aantrekkelijk tarief, met subliem zicht 
op de natuur. Elke ‘Family Duplex’ is uitgerust met:
• 2 Badkamers met douche, wastafel, toilet
• Keuken met magnetron, koelkast, 

ko�  ezetapparaat en alle keukengerei
• Lounge met telefoon, tv, kastbed

Verblijfstax
Volwassene: € 1,30
Kind: € 0,60

• 1 Slaapkamer met dubbel bed en een slaaphoek 
met een stapelbed

• Dekbedden, kussens en beddengoed aanwezig, 
kastbed, privé terras en balkon met toegang tot 
grasplein

* Hotelservice inbegrepen
* Bij aankomst wordt € 75 waarborg gerekend

KINDEREN 0 › 3 JAAR

GRATIS!

VERBLIJF IN EEN FAMILY DUPLEX MET HOTELFORMULE - 2022

KAMER EN ONTBIJT

Prijs per persoon, per nacht Tarief A Tarief B Tarief C

Van 1 tot 4 nachten
12+ 66,50 72,50 78,50

4 - 11 jaar 18,00 23,00 28,00

Extra persoon 12+ 60,50 66,50 72,50

Op opklapbed 4 - 11 jaar 16,00 21,00 26,00

KAMER EN HALFPENSION

Prijs per persoon, per nacht Tarief A Tarief B Tarief C

Van 1 tot 4 nachten
12+ 86,50 92,50 98,50

4 - 11 jaar 30,00 35,00 40,00

Extra persoon 12+ 80,50 86,50 92,50

Op opklapbed 4 - 11 jaar 28,00 33,00 38,00
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34 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

| ONTDEK DE VERRASSENDE ARDENNEN

WANDELPLEZIER 
Tijdens elk seizoen van het jaar maak je hier de 
meest verrassende wandelingen.

FIETSPARADIJS 
Voor elk type fi etser zijn er veelzijdige fi etsroutes te 
ontdekken rond Vayamundo Hou� alize. 

BASTOGNE WAR MUSEUM 
Dit unieke herinneringscentrum is gewijd aan de 
Tweede Wereldoorlog met een focus op de Slag om 
de Ardennen.

OOK VOOR DE MOTARDS 
Vayamundo Hou� alize is dé uitvalsbasis bij uitstek 
voor de motorlie� ebber. Download online zeker 
onze motofolder!

MOUNTAINBIKE 
De omgeving rond Vayamundo Hou� alize is het 
gedroomde parcours voor elke mountainbiker.

KAJAKKEN 
De klassieker der klassiers, maar nog steeds 
ongeremd plezierig: de afvaart van de Ourthe.

 vayamundo.eu/troeven-in-houffalize

 vayamundo.eu/troeven-in-houffalize

 vayamundo.eu/troeven-in-houffalize

 www.bastognewarmuseum.be

 www.walloniebelgietoerisme.be

De klassieker der klassiers, maar nog steeds 
ongeremd plezierig: de afvaart van de Ourthe.
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE 35

DE GROTTEN VAN HAN 
Kom en ontmoet een magisch stukje natuur in één 
van de mooiste grotten van Europa.

HOUTOPIA 
Laat je zintuigen prikkelen in de sensorische ruimte 
of kom rennen en klimmen op de speeltuin met 
reuzenglijbaan.

LE MONDE SAUVAGE 
Beleef in deze dierentuin een echte Afrikaanse safari 
met gira� es, olifanten, nijlpaarden, neushoorns, 
zebra's, gnoes en nog veel meer.

PLOPSA COO 
Plosa Coo bestaat uit meer dan 25 té gekke 
attracties in het welgekende Studio-100 thema.

ADVENTURE VALLEY DURBUY 
Zin in nóg meer acrobatie? Dit is het grootste 
avonturenpark van België. Een aanrader voor wie zijn 
grenzen wil verleggen.

BROUWERIJ ACHOUFFE 
Kom tijdens een rondleiding kennismaken met het 
brouwproces van dit heerlijke bier.

—
Op walloniebelgietoerisme.be vind je een overzicht 
van alle evenementen en to-do's in Wallonië!

 www.grotte-de-han.be/nl

 www.houtopia.be

 www.adventure-valley.be

 www.achouffe.be/nl

 www.mondesauvage.be

 www.plopsacoo.be

ONTDEK HIER ALLE 
BELEVENISSEN EN TO-DO'S 

IN WALLONIË
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38 VAYAMUNDO OOSTENDE

ALLE PRAKTISCHE INFO 
BETREFFENDE JE VERBLIJF 

IN VAYAMUNDO OOSTENDE
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WELKOM IN VAYAMUNDO OOSTENDE
Uniek gelegen op de zeedijk van Oostende is onze 
vakantieclub een ware funmagneet met heel wat 
leuke troeven! Alle nodige comfort om met de hele 
familie pret te maken, te sporten, te genieten of 
heerlijk te relaxen…

ONZE VERBLIJFSTYPES
Na een heerlijke nachtrust zorgeloos wakker 
worden met het geruis van de zee in jouw eigen 
appartement! Heerlijk om de voetjes onder tafel 
te schuiven voor een lekker ontbijt en daarna een 
frisse duik te nemen in het zwembad. Het leven kan 
mooi zijn!

ONZE RESTAURANTS
Grote of kleine honger? Onze chefs toveren 
de lekkerste gerechten op je bord. We werken 

uiteraard met duurzame producten waardoor ook 
jouw ecologische voetafdruk een stukje kleiner 
wordt. Zo help je de wereld een beetje beter 
worden!

ANIMATIE EN SPORT
Zon of minder zon: bij ons valt altijd iets te 
beleven. Ons animatieteam organiseert boeiende 
uitstappen, leuke strandspelen en coole activiteiten 
om zowel de kleintjes als de volwassenen een 
onvergetelijke en sportieve vakantie te bezorgen.

ZWEMBAD & WELLNESS
Eindeloos zwemplezier: terwijl de kinderen plonzen 
en spelen, trekken de ouders baantjes in het grote 
bad of gaan ze heerlijk relaxen in de whirlpools. 
Nog meer ontspannen kan in de wellnessruimte, 
waar je alle stress van je af laat druipen.

| WELKOM IN VAYAMUNDO OOSTENDE
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leuke troeven! Alle nodige comfort om met de hele 
familie pret te maken, te sporten, te genieten of 
heerlijk te relaxen…

ONZE VERBLIJFSTYPES
Na een heerlijke nachtrust zorgeloos wakker 
worden met het geruis van de zee in jouw eigen 
appartement! Heerlijk om de voetjes onder tafel 
te schuiven voor een lekker ontbijt en daarna een 
frisse duik te nemen in het zwembad. Het leven kan 
mooi zijn!

ONZE RESTAURANTS
Grote of kleine honger? Onze chefs toveren 
de lekkerste gerechten op je bord. We werken 
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40 VAYAMUNDO OOSTENDE

| VAYAMUNDO OOSTENDE, DA’S PUUR PLEZIER

 UNIEKE LIGGING
Vayamundo Oostende is op z'n zachtst uitgedrukt 
fantastisch gelegen, pal op de zeedijk van dé 
stad aan zee. De tramhalte voor de deur brengt 
je in geen tijd naar het centrum of de naburige 
kustgemeenten.

 PARKEERFACILITEITEN
Onze vakantieclub beschikt over 
verschillende ondergrondse 
garages.

BRASSERIE MET ZEEZICHT 
Onze trendy brasserie Den Ensor is the 

place to be voor een lekkere snack of een 
ko�  e met adembenemend zeezicht.

 ACCOMODATIES AAN ZEE 
Elk verblijf beschik over een terras met stadszicht, 

lateraal zeezicht of frontaal zeezicht.

 LOUNGE WITH A VIEW
Ontdek de sfeervolle Vayamundo Lounge.  

WINTERTUIN 
De indrukwekkende Wintertuin vind je in 
het verlengde van de Vayamundo Lounge.

v� r j� , de k� der�  �  kle� k� der� !

BEKIJK HIER DE 
MENUKAART VAN DE 

VAYAMUNDO LOUNGE
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ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!UITGEBREIDE SPORTACCOMMODATIES 

Durf jij de uitdaging aangaan om helemaal tot 
boven te klimmen?

SAUNA & WELLNESS 
Kom even helemaal tot rust in onze sauna- en 

wellness accomodatie.

 FIT IN DE FITNESS
Sportief genieten doe je op onze 
nieuwe Hitec fi tness toestellen.

 INDOOR SPEELDORP
Kinderen tot 12 jaar kunnen hun hartje 
ophalen in ons fantastisch speeldorp.

Sommige van deze activiteiten zijn 
enkel mogelijk met het animatieteam.

 INDOOR SPEELDORP
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| VAYAMUNDO OOSTENDE, DA’S ECHTE FUN!

UREN ZWEMPLEZIER 
Voor heerlijk zwem- en waterplezier moet je in ons 
zwembad zijn…  

 BALLENBAD
In het ballenbad in de 
animatiezone halen de 
allerkleinsten hun hartje op.

DE MOOISTE WANDELROUTES 
Niet alleen langs onze kilometerslange kustlijn is het 

zalig wandelen, maar Oostende beschikt ook over heel 
wat minder gekende wandelroutes die de moeite waard 

zijn om te ontdekken. Informeer zeker eens naar 'Het 
Groen Lint' aan ons onthaal.

BOOGSCHIETEN 
Tijdens de vakantieperiodes organiseren we heel wat 
verrassende en ontspannende animatiemomenten, 
want de boog kan niet altijd gespannen staan…  

 FIETSPLEZIER
Oostende beschikt over een echt gevarieerd 
fi etsaanbod tussen groen en zee.

Tijdens de vakantieperiodes organiseren we heel wat 
verrassende en ontspannende animatiemomenten, 
want de boog kan niet altijd gespannen staan…  

v� r j� , de k� der�  �  kle� k� der� !
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ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN! KNUTSELATELIER

In Vayamundo Oostende beschikken we over een 
heus knutselatelier! Een volledig ingerichte en 

uitgeruste zone op -1 waar je onder begeleiding van 
ons animatieteam naar hartelust kan knutselen en je 

creativiteit de vrij loop kan laten gaan.

VLIEGEREN 
Je zelfgeknutselde vlieger zien klieven 
in de lucht, slechts één van onze vele 

animatiemomenten die je niet mag missen.

VOGELHUISJES MAKEN 
Knutsel onder deskundige begeleiding je eigen 
vogelhuisje om mee te nemen naar huis.

BEKIJK HIER HET 
ANIMATIEPROGRAMMA VOOR 

VAYAMUNDO OOSTENDE

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   43VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   43 5/01/2022   11:085/01/2022   11:08



44 VAYAMUNDO OOSTENDE

GRIME 
Ons animatieteam beschikt over ware grime 
artiesten. Ze toveren je kleine spruit met veel 
creativiteit om naar een echte prinses of stoere 
piraat. Voor elke gelegenheid hebben we de leukste 
snoetjes in petto.

POMPOENRAPEN 
Eén van de vele Halloween activiteiten: in een 
zo kort mogelijke tijd met jouw groep de meeste 
pompoenen uit het mulle zand graven.

HOCKEY 
Zelfs als het weer zich even niet van haar mooiste 
kant laat zien, is zich vervelen geen optie…  

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

Sommige van deze activiteiten zijn 
enkel mogelijk met het animatieteam.

| VAKANTIEPLEZIER IN VAYAMUNDO OOSTENDE

FAKKELTOCHT 
Met je zelfgemaakte fakkel 
tijdens Halloween een 
begeleide tocht maken in 
het donker. Spannend toch?
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VAYAMUNDO OOSTENDE 45

BINGO EN KINDERBINGO 
De klassieker der klassiekers blijft een gevestigde 
waarde in Vayamundo Oostende.

 VERRASSENDE BEGELEIDE UITSTAPPEN
Het hele jaar door organiseren we de meest 

verrassende uitstappen. Zo verkennen we de 
kaaien en de Oosteroever, hebben we afspraak 
met de sterren in Astropolis, bezoeken we het 

visserijmuseum, gaan we op krabbenvangst, 
bezoeken we een struisvogelboerderij in Sluis, doen 

we een havenrondvaart in Nieuwpoort en maken we 
een proevertjesbezoek in Veurne.

CIRCUSTECHNIEKEN 
Acrobatie, behendigheid en evenwicht zijn de 

basisingrediënten tijdens deze geestige workshop.
FORTENBOUW & KNIKKERBAAN 
Bouw samen met het ganse gezin een 
super groot fort en trotseer de opkomende 
zee zo lang mogelijk. Of maak jij de meest 
spectaculaire knikkerbaan uit zand? Misschien 
win jij wel deze spannende strijd!

MAGISCHE SHOWS 
De leukste optredens en goochelshows 

beleef je ook bij Vayamundo!
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46 VAYAMUNDO OOSTENDE

| NIET TE MISSENVak� ties!

KROKUSVAKANTIE 
De aanstormende lente barst meteen van de energie 
door de eerste zonnestraaltjes! Strand, zee, de talloze 
animatie activiteiten, zwembad en lekker eten zijn de 
grote troeven voor een vakantie in onze all-in club.

ZOMERVAKANTIE 
Een zorgeloze familievakantie beleef je in 
Vayamundo Oostende. Het animatieteam staat 
elke dag paraat om de kinderen een topvakantie 
te bezorgen die ze zich nog lang herinneren. 
Strand, zee en de bruisende sfeer in Oostende 
zijn dé ingrediënten voor een topzomer!

 VALENTIJN
Het mooie schouwspel van strand, lucht en 

zee aanschouwen met de persoon waar je 
het meest van houdt? Dan moet je bij ons 
op de zeedijk zijn! Speciaal voor Valentijn 
halen onze dolverliefde chefs alles uit de 

kast om ieders hart sneller te doen slaan…

 PAASVAKANTIE
De lente volop aan de gang, opgewekte gezichten, 

vakantiesfeer en de geur van lekkere chocolade, dat 
kan alleen maar Pasen betekenen. Ons animatieteam 
draait op volle toeren om elk kind een onvergetelijke 

belevenis te bezorgen, terwijl de rest van het gezin zich 
heerlijk kan ontspannen…

BEKIJK HIER ALLE 
THEMAVAKANTIES 

AAN DE KUST
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 VADERDAG
Samen vliegeren op het 

strand, een leuke babbel 
op de zeedijk of een leuk 

knutselwerkje maken 
voor papa, tijdens 
vaderdagweekend 

staat de beste papa 
van de wereld centraal. 

Geloof ons, hij heeft dat 
graag…

 MOEDERDAG
Scoren bij mama doe je al lang niet meer met 

een nieuwe smartphone of handtas, maar met 
een weekendje aan zee, gewoon samen met het 

belangrijkste in haar leven: haar gezin. Moederdag 
aan zee is écht een goed idee!

HERFSTVAKANTIE 
Verblijven in Oostende in 
volle Halloweentijd is een lust 
voor het oog. Een heerlijke 
herfstwandeling langs strand 
en zee tot in het centrum van 
de stad is een geschenk voor 
geest en lichaam. Ontdek 
de vele verborgen pareltjes 
en laat de Halloweensfeer 
binnendringen tot in de diepste 
vezels.

HALLOWEEN 
Onze grimeurs toveren je oogappel om in een angstaanjagende 
griezel. Geen paniek, het kan er zó weer af .  Verras je kinderen 
met een superleuke herfstvakantie met tal van onvergetelijke 
schrikmomentjes met het animatieteam. Ouders komen even op 
adem in onze sfeervolle Loungebar. Gezondheid!

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

47

.  Verras je kinderen 

VAYAMUNDO OOSTENDE
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SINTERKLAAS 
Dààr wordt aan de deur geklopt…   De kleine rakkers 
zetten hun schoentje klaar en wachten de komst van de 
Sint met ongeduld af. Er is een geschenkje en lekkers 
voor iedereen. Geniet samen met het gezin van dit 
superleuke Sintweekend aan zee.

KERSTVAKANTIE 
Die héérlijke geur van dennentakken, glühwein 
en kaneel…   Onze vakantieclub baadt in een 
wonderlijke sfeer met heel wat Kerstanimatie 
voor alle leeftijden. Een winterse wandeling op 
de zeedijk werkt rustgevend en inspirerend, een 
bezoek aan de kerstmarkt en schaatspiste van 
Oostende maakt het écht af…

 EINDEJAAR
Met z’n allen wuiven we 2022 

uit en tellen af naar een nieuw 
jaar vol vreugde, gezondheid en 

dromen waarmaken. Geniet mee 
met ons van een onvervalste 

‘Vayamundo Reveillon’ van 
oud naar nieuw met heerlijke 

bu� etten en swingende DJ-
ambiance! Happy New Year!

uit en tellen af naar een nieuw 
jaar vol vreugde, gezondheid en 

dromen waarmaken. Geniet mee 

| NIET TE MISSENVak� ties!
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| NIET TE MISSEN!

THUIS AAN ZEE MIDWEEK/WEEK 
Eindeloos genieten aan zee
MW: 21/02 › 25/02/2022
Week: 21/02 › 28/02/2022
MW: 28/11 › 2/12/2022 
Week: 28/11 › 5/12/2022
Tussen de vakantieperiodes door bieden wij 
boeiende weken en midweken aan met een mix 
aan rust, energie, lekker eten en ontspanning.
Het inspirerend programma vind je op de 
arrangementenpagina van Vayamundo 
Oostende.  
Supplement op bestaande formules: 
€15 per persoon

 GASTRO WEEKEND
'Lekkerbekken' aan zee: 18/02 › 20/02, 11/03 › 13/03,

14/10 › 16/10, 09/12 › 11/12/2022
Voor de bourgondiërs hebben we vier gastronomische weekends 

klaargestoomd en afgekruid. Boek een heerlijk verblijf met zicht op 
de Noordzee, verken de stad Oostende, profi teer van ontspannende 

avondanimatie en laat je lekker verwennen door onze chefs. 
Op zaterdagavond word je extra gastronomisch verwend. 

Supplement van € 15 per persoon op een half-of volpensionformule. 

 CHILLAX MIDWEEK
Verhoog je veerkracht aan zee 

 Krokusvakantie: 28/02 › 04/03/2022
Onder de noemer 'kinderen blij, ouders vrij' bundelden wij 

een midweek voor het hele gezin waarbij kinderen de leukste 
avonturen beleven terwijl de ouders genieten van een moment pure 

ontspanning. Een heerlijke midweek waarbij we alles uit de kast 
halen om elk van jullie te verwennen met een gigantisch aanbod 

verrassende activiteiten en ontspannende momenten. Deze midweek 
mag je echt niet missen!

BEKIJK HIER ALLE 
THEMAVAKANTIES 

AAN DE KUST
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50 VAYAMUNDO OOSTENDE

| ALLES VOOR DE LEKKERBEKKEN

IN VAYAMUNDO OOSTENDE

» Ontbijt: Uitgebreid bu� et met koude en warme 
gerechten in de bu� etrestaurants 'Het Bu� et' of 
'Plad’O'.

» Lunch: Soep - salade bu� et • keuze tussen 2 
warme gerechten • dessertenbu� et • dranken à 
volonté in de restaurants 'Het Bu� et' of 'Plad’O'.

» Diner: Soep - saladebu� et • voorgerecht • keuze 
tussen 2 warme gerechten • dessertenbu� et • 
dranken à volonté in de restaurants 'Het Bu� et' 
of 'Plad’O'.

» Kleine honger:
 In de Brasserie Den Ensor en de Lounge kan men 

terecht voor een snelle hap aan een scherpe prijs 
met zicht op zee.

» Halfpension: Ontbijt en lunch of ontbijt en diner 
in de restaurants 'Het Bu� et' of 'Plad’O'.

» Volpension: Ontbijt met lunch en diner 
 in de restaurants 'Het Bu� et' of 'Plad’O'.

VOOR ALLE INFO, 
OPENINGSUREN EN 

EXTRA FOTO'S VAN ONZE 
RESTAURANTS Dranken aan tafel inbegrepen

FRISDRANKEN · BIER · WIJN
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| LEKKER ETEN EN DRINKEN

 BRASSERIE DEN ENSOR
Met zicht op zee •

Verfi jnde pasta’s en brasserieklassiekers •
Vernieuwd interieur •

 VAYAMUNDO LOUNGE
• Met zicht op zee
• Uitgebreid aanbod streekbieren
• Lekkere tapas
• Pannenkoeken, wafels en ijsjes
• Occasionele optredens van livebands

 RESTAURANT HET BUFFET
• Uitgebreid bu� etontbijt
• Sfeervol ingericht zel� edieningsrestaurant
• Alle dranken zijn inbegrepen in de prijs
• Gevarieerd saladebu� et
• Verleidelijk dessertenbu� et

 RESTAURANT PLAD'O 
Uitgebreid bu� etontbijt •

Trendy ingericht zel� edieningsrestaurant •
Alle dranken zijn inbegrepen in de prijs •

Gevarieerd saladebu� et •
Verleidelijk dessertenbu� et •

MENU DEN ENSOR

MENU LOUNGE

MENU PLAD'O

MENU HET BUFFET

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   51VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   51 5/01/2022   11:105/01/2022   11:10



52 VAYAMUNDO OOSTENDE

| GOED OM WETEN

  Huisdieren
 Huisdieren worden niet toegelaten op de 

appartementen of in de kamers.
—

Fietsen
 Onze fi etsenberging is gratis en enkel 

toegankelijk voor onze gasten.
 Verhuur van fi etsen op 1 km van de club.
—

In- en uitchecken
• Inchecken kan vanaf 16 uur.
• Uitchecken dient te gebeuren vóór 10.30 uur.
—

Openbaar vervoer
 Kom je met de trein, dan kan je aan het station 

van Oostende de kusttram nemen richting De 
Panne. De tram stopt bij ons voor de deur aan de 
halte ‘Ravelingen’.

—
Parking

• Onze ondergrondse parkeerplaatsen zijn 
beperkt en dienen bij voorkeur vooraf te worden 
gereserveerd. Ze zijn beschikbaar vanaf 14 uur 
de dag van aankomst en tot 14 uur de dag van 
vertrek. Je kunt de garage binnen rijden nadat je 
je hebt aangemeld aan de receptie:

• € 7 per nacht (september tot juni)
• € 12 per nacht (juli en augustus)

Roken
 Onze vakantieclub is 100% rookvrij.
—

Schoonmaak appartement
 Het appartement dient bij vertrek opgepoetst te 

worden door de gast.
—

Verblijfstaks
 Verblijfstaksen per persoon per nacht: 
 +12 jaar: € 2 / -12 jaar: € 0,60.
—

Wasserette
 Wasserette met wasmachine en droogkast 

(tegen betaling).
—

Zwembad
 Elke gast mag gratis en onbeperkt gebruik maken 

van het zwembad en de fi tness.
 Sauna en wellnessruimte: € 7,50 per beurt.

NOG MEER 
PRAKTISCHE INFO?
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| VAKANTIEKRIEBELS INBEGREPEN

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

Wist je dat ons volledig aanbod aan activiteiten 
en animatie* je helemaal gratis wordt 
aangeboden? Zo maakt je  gebruik van een 
enorme waaier aan faciliteiten en belevenissen 
zonder hiervoor extra te moeten bijbetalen, zodat 
jouw vakantie een absolute topper wordt!

• Zwembad & jacuzzi
•  Fitness
• Reuzespeeldorp
• Tafeltennis, tafelvoetbal, volksspelen, 

petanque,…  
• Bibliotheek (mits waarborg)
• Spelotheek voor uitlenen van 

gezelschapsspelletjes
• Gevarieerd animatieprogramma (ochtendgym, 

linedance, aquagym, boogschieten,…  )
• Crea-atelier
• Dansavonden op zaterdag met occasionele live-

optredens tijdens de midweken
• Avondanimatie met verschillende artiesten

* Verschillende activiteiten zijn enkel op bepaalde dagen of 
periodes geprogrammeerd. Gelieve het programma op onze 
website terug te vinden.

* Animatie naargelang programma, onder voorbehoud van 
eventuele overheidsmaatregelen tijdens de Corona crisis.
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54 VAYAMUNDO OOSTENDE

| TARIEFKALENDER VOOR HOTELKAMERS

| TARIEFKALENDER VOOR APPARTEMENTEN

Tarief A: Laagseizoen |Tarief B: Tussenseizoen |Tarief C: Hoogseizoen |Gesloten

Tarief A: Laagseizoen |Tarief B: Tussenseizoen |Tarief C: Hoogseizoen |Gesloten
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VAYAMUNDO OOSTENDE 55

| ONZE PROMO'S

garage laagseizoen € 7 per dag

hoogseizoen € 12 per dag

sauna per beurt € 7,50 p.p./beurt

handdoeken pakket enkel bij de huur van een appartement € 5 p.p.

opgemaakte bedden € 5 p.p.

hotelservice € 10 p.p./dag

eindschoonmaak € 35 per appartement

supplement voorkeurnummer € 30 per verblijfsperiode

ONZE EXTRA’S AAN ZEE

 Uitgebreid gratis
animatieaanbod

| ONZE PROMO 'EARLY BIRD'

3+1 GRATIS!*
RESERVEER 4 NACHTEN = 3 BETALEN

Geldig voor elk verblijf met een minimum van 4 nachten 
tijdens het laagseizoen tot 23/12/2022 

op alle appartementen.

*Deze actie is cumuleerbaar met de ‘Early Bird’ promotie.  Enkel geldig bij een verblijf in dezelfde accomodatie. 
Niet cumuleerbaar met andere acties/promoties (Gezinsbond,…).  Actie niet geldig voor de arrangementen of voor groepstarieven. 

-10%-10%-10%-10%-10%-10%
***

Geldig bij reservatie en betaling van een voorschot 
(25%) tot 60 dagen voor aankomst.

*Actie cumuleerbaar met de '3+1 gratis' en met de ACVBIE 
korting maar niet cumuleerbaar met andere acties/promoties 
(Gezinsbond,…  ). Actie niet geldig voor arrangementen of voor 
groepstarieven.

Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022
 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022
 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022
 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022
 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023

SCHOOLVAKANTIES VLAANDEREN 2022

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE
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56 VAYAMUNDO OOSTENDE

| ONZE VERBLIJFSTYPES OP EEN RIJ

— ONZE VERSCHILLENDE VERBLIJFSTYPES —

Er zijn 3 verschillende TYPES: A, B en C, telkens onderverdeeld in subtypes naargelang de verblijfsopties. 
Bij een logement met hotelservice zijn de bedden opgemaakt bij aankomst, worden dagelijks verse 

handdoeken voorzien en is de eindschoonmaak inbegrepen.

— ONZE VERSCHILLENDE VERBLIJFSOPTIES —

Voor je verblijf kun je kiezen tussen een hotelkamer of een appartement.
De appartementen zijn verdeeld in 4 verschillende categorieën:

A | HOTELKAMER
1 - 4 personen

COMFORT APPARTEMENT

In een comfort appartement 
geniet je van de gezelligheid 

van een recent vernieuwd en 
ruim appartement.

EXTRA LARGE APPARTEMENT

In een Extra Large 
appartement kunnen 

tot 8 personen verblijven 
dankzij een extra bed of 

stapelbedden in de 
slaaphoek.

SUPERIOR APPARTEMENT

Wie verlangt naar wat meer 
luxe kiest voor een superior 
appartement met volledig 

vernieuwd interieur.

LARGE APPARTEMENT

Op een Large appartement 
met 1 slaapkamer kunnen 

maximum 4 personen. 
1 Slaapkamer met 2 aparte 
bedden. In de woonkamer is 

een divanbed voor 2 personen.

C | APPARTEMENT
met 2 slaapkamers | 2 - 6 personen

B | APPARTEMENT
met 1 slaapkamer | 2 - 8 personen

Stadszicht biedt een uitgestrekt zicht op het 
hinterland.

Frontaal zeezicht biedt een panoramisch zich op 
het strand en de Noordzee.

Lateraal zeezicht kijkt zijdelings uit op Oostende 
òf Middelkerke. Er is steeds een stuk strand en zee 
zichtbaar.

We beschikken over heel wat ruime kamers en 
appartementen met alle faciliteiten voor mensen 
met zorgbehoeften. 
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A
HOTELKAMERS

VAYAMUNDO OOSTENDE 57

• Aparte badkamer met haardroger
• Balkon
• Televisie en minibar
• Kamertypes voor max 2 personen: 2 eenpersoonsbedden
• Kamertypes voor 4 personen: 2 aparte bedden en een 

zetelbed voor 2 personen

In de prijs is hotelservice* inbegrepen.
Er is keuze tussen 3 formules: met ontbijt (inbegrepen), 
upgraden naar halfpension of volpension is mogelijk. 
Maaltijden zijn in bu� etvorm.

STADSZICHT

ZEEZICHT

LATERAAL ZEEZICHT

A1

A3

A2

 VANAF ¤ 65,00

 VANAF ¤ 90,00

 VANAF ¤ 123,00

 VANAF ¤ 138,00

 VANAF ¤ 70,00

 VANAF ¤ 95,00

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE

—
• De getoonde 
 vanafprijzen 
 zijn van 
 toepassing op 1 overnachting in een hotelkamer, a� ankelijk van 

het aantal personen. 
• De prijzen zijn op basis van de voordeligste tariefperiode exclusief 

de vroegboekkorting. 
• Bij reservatie van een hotelkamer is het ontbijt steeds in de prijs 

inbegrepen. 
• Weergeven tarieven gelden onder bepaalde voorwaarden zoals 

beschreven in onze algemene voorwaarden.
• Niet alle verblijfstypes beschikken over frontaal of lateraal 

zeezicht. De indeling en het uitzicht van de beschikbare 
accommodatie kan bij aankomst verschillen t.o.v. de getoonde 
foto’s.

* Bij een logement met hotelservice zijn de bedden opgemaakt bij 
aankomst, worden dagelijks verse handdoeken voorzien en is de 
eindschoonmaak inbegrepen. 

Bij een verblijf op een hotelkamer 
is het ontbijt steeds inbegrepen.

Mogelijkheid tot upgraden naar half- of volpensionformule.

 -10% Early Bird
bij reservatie tot 60 dagen voor aankomst
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58 VAYAMUNDO OOSTENDE

B
APPARTEMENTEN

MET 1 SLPK.

STADSZICHT LATERAAL ZEEZICHT

B1 B4

B3

B2 B5

VANAF ¤ 70,00 VANAF ¤ 77,00

VANAF ¤ 84,00 VANAF ¤ 91,00

VANAF ¤ 70,00

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE
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VAYAMUNDO OOSTENDE 59

• Woonkamer met televisie en kast- of zetelbed voor 2 personen
• Slaapkamer met 2 aparte bedden
• Keuken met oven of microgolf, fornuis, koelkast, ko�  ezetapparaat
• Aparte badkamer met douche of bad
• Types voor max. 4, 5 - 6 en 8 personen

Je bepaalt zelf je maaltijdcombinatie (ontbijt, half- of volpension) of kiest er - in bepaalde periodes - voor 
om zelf te koken in de praktisch ingerichte keuken.
In de prijs is een lakenpakket inbegrepen maar geen hotelservice*.

ZEEZICHT

B6

B8

B7

VANAF ¤ 87,50

VANAF ¤ 87,50

VANAF ¤ 101,50

 -10% Early Bird
bij reservatie tot 60 dagen voor aankomst

Dranken aan tafel inbegrepen
FRISDRANKEN · BIER · WIJN

GRATIS WiFi

 Uitgebreid
animatieaanbod

KINDEREN 0 › 3 JAAR

GRATIS!

—
• De getoonde vanafprijzen zijn van toepassing per appartement, 

exclusief maaltijden voor 1 overnachting (mogelijkheid tot 
upgraden naar ontbijt, half- of volpensionformule).

• Enkel tijdens het tussenseizoen en hoogseizoen kan er een 
verplichting zijn tot het bijboeken van een maaltijdformule. 

• De prijzen zijn op basis van de voordeligste tariefperiode exclusief 
de vroegboekkorting. 

• Weergeven tarieven gelden onder bepaalde voorwaarden zoals 
beschreven in onze algemene voorwaarden.

• Niet alle verblijfstypes beschikken over frontaal of lateraal 
zeezicht. De indeling en het uitzicht van de beschikbare 
accommodatie kan bij aankomst verschillen t.o.v. de getoonde 
foto’s.

* Bij een logement met hotelservice zijn de bedden opgemaakt bij 
aankomst, worden dagelijks verse handdoeken voorzien en is de 
eindschoonmaak inbegrepen. Bij de huur van een appartement is 
een lakepakket voorzien maar zijn de bedden niet opgemaakt en 
is er geen handdoeken pakket voorzien (indien gewenst kan een 
handdoeken pakket verkregen worden aan € 5 p.p.). 

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   59VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   59 5/01/2022   11:115/01/2022   11:11



60 VAYAMUNDO OOSTENDE

C
APPARTEMENTEN

MET 2 SLPK.

STADSZICHT LATERAAL ZEEZICHT

C1 C2

C3

VANAF ¤ 91,00 VANAF ¤ 98,00

VANAF ¤ 112,00

INGE VLAMYNCK, RESERVATIEDIENST

WIST JE DAT…  
JE ONLINE EEN PRIJSSIMULATIE KAN MAKEN MET DE DOOR JOU GEKOZEN PARAMETERS 
ZOALS DE DATUM, AANTAL PERSONEN, VERBLIJFSTYPE, ENZ…  ? BEN JE BLIJ MET DE VOORGESTELDE PRIJS? 
BEVESTIG DAN GEWOON HET VOORSTEL EN JE RESERVATIE WORDT GEMAAKT.

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE
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• Woonkamer met televisie en kast- of zetelbed voor 2 personen
• 2 slaapkamers met 2 aparte bedden
• Keuken met oven of microgolf, fornuis, koelkast, ko�  ezetapparaat
• Aparte badkamer met douche of bad

Je bepaalt zelf je maaltijdcombinatie (ontbijt, half- of volpension) of kiest er - in bepaalde periodes - voor 
om zelf te koken in de praktisch ingericht keuken.
In de prijs is een lakenpakket inbegrepen maar geen hotelservice*.

ZEEZICHT

C4

C5

VANAF ¤ 108,50

VANAF ¤ 122,50

 -10% Early Bird
bij reservatie tot 60 dagen voor aankomst

Dranken aan tafel inbegrepen
FRISDRANKEN · BIER · WIJN

GRATIS WiFi

 Uitgebreid
animatieaanbod

KINDEREN 0 › 3 JAAR

GRATIS!

Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022
 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022
 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022
 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022
 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023

SCHOOLVAKANTIES VLAANDEREN 2022

—
• De getoonde vanafprijzen zijn van toepassing per appartement, 

exclusief maaltijden voor 1 overnachting (mogelijkheid tot 
upgraden naar ontbijt, half- of volpensionformule).

• Enkel tijdens het tussenseizoen en hoogseizoen kan er een 
verplichting zijn tot het bijboeken van een maaltijdformule. 

• De prijzen zijn op basis van de voordeligste tariefperiode exclusief 
de vroegboekkorting. 

• Weergeven tarieven gelden onder bepaalde voorwaarden zoals 
beschreven in onze algemene voorwaarden.

• Niet alle verblijfstypes beschikken over frontaal of lateraal 
zeezicht. De indeling en het uitzicht van de beschikbare 
accommodatie kan bij aankomst verschillen t.o.v. de getoonde 
foto’s.

* Bij een logement met hotelservice zijn de bedden opgemaakt bij 
aankomst, worden dagelijks verse handdoeken voorzien en is de 
eindschoonmaak inbegrepen. Bij de huur van een appartement is 
een lakepakket voorzien maar zijn de bedden niet opgemaakt en 
is er geen handdoeken pakket voorzien (indien gewenst kan een 
handdoeken pakket verkregen worden aan € 5 p.p.). 
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| OOSTENDE, DE BRUISENDE STAD AAN ZEE

JAMES ENSORHUIS 
Het gloednieuwe belevingscentrum omvat het woonhuis 
van Ensor én vijf interactieve belevingsruimtes.

HANGTIME 
1.000 Vierkante meter trampolines, een reuze ballenbad 
en een uitdagende playzone voor de allerkleinsten.

RAVERSYDE 
Raversyde met als topattractie de Atlantikwall, het 
huis van Prins Karel en de oude vissershuisjes maken 
deze wandeling in het natuurpark compleet.

MUSEUMSCHIP MERCATOR 
Na een restauratie van 1,5 jaar ligt de Mercator 
opnieuw helemaal te blinken voor het stadhuis en is 
ze meer dan een bezoekje waard.

OVERZETBOOT NAAR OOSTEROEVER 
De gratis veerdienst brengt je van het centrum naar 
de Oosteroever en terug.

FORT NAPOLEON 
De beruchte Franse generaal Napoleon liet het 
bouwen ter verdediging tegen aanvallen uit het 
westen. Vandaag is het fort een plek die je moet 
gezien hebben. Een spannende rondleiding met iPod 
neemt je mee naar het einde van de 18de eeuw.

 www.ensorstad.be/nl

 www.hangtime.be

 www.zeilschipmercator.be

 www.raversyde.be

 www.fort-napoleon.be
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THE CRYSTAL SHIP 
6de Editie van het kunstenfestival met grootschalige 
muurschilderingen en kunstinstallaties.

MU.ZEE 
Ontdek de mooiste moderne en hedendaagse 
kunstwerken in een iconisch gebouw.

HET MARIAKERKEMYSTERIE 
Ga op pad in Mariakerke met de gratis app en ontdek 
wie het masker van James Ensor heeft gestolen.

KAPITEIN PANEKAZAK 
neemt je tijdens een unieke audiotour mee naar de 
mooiste en interessantste plekjes van de stad.

WANDELEN EN FIETSEN IN OOSTENDE 
Met 'Het Groen Lint' en de 'Oostendse kreken' heeft 
Oostende heel wat wandel- en fi etspareltjes.

TIK TOK TOUR 
Deze TikTok-crazy-tour brengt je langs 10 highlights 
van onze wondermooie city aan zee waar je leuke 
TikTok-video's kunt namaken.

—
Op visitoostende.be vind je een overzicht van alle 
evenementen en to-do's in onze badstad!

 thecrystalship.org

 www.muzee.be

 www.visitoostende.be

 www.visitoostende.be/nl/tiktok

 www.visitoostende.be/nl/mariakerkemysterie

 www.visitoostende.be

ONTDEK HIER ALLE
BELEVENISSEN EN TO-DO'S

IN OOSTENDE

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   63VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   63 5/01/2022   11:115/01/2022   11:11



64 VAYAMUNDO L’ESPINET - QUILLAN

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   64VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   64 5/01/2022   11:115/01/2022   11:11



VAYAMUNDO QUILLAN
DOMAINE DE L'ESPINET | 11500 QUILLAN | WWW.VAYAMUNDO.EU

VAYAMUNDO L’ESPINET - QUILLAN 65VAYAMUNDO L’ESPINET - QUILLAN 65

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   65VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   65 5/01/2022   11:115/01/2022   11:11
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ALLE PRAKTISCHE INFO 
BETREFFENDE JE VERBLIJF 
IN VAYAMUNDO QUILLAN
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WELKOM IN VAYAMUNDO L’ESPINET - QUILLAN
In het hart van het Katharenland, ligt Vayamundo 
l’Espinet - Quillan: een vakantiedomein van 120 
hectare. De woningen en studio’s, die op een 
heuvelfl ank liggen, hebben een zuidgericht terras 
met adembenemend panorama op de Pyreneeën. 

ONZE VERBLIJFSTYPES
Logeren aan de voet van de imposante Pyreneeën 
in een ruime en comfortabele villa. Ver weg van 
alle zorgen en midden in de Katharenstreek met 
zijn rijke middeleeuwse geschiedenis. Er even 
helemaal tussenuit in Zuid-Franse stijl.

ONZE RESTAURANTS
Koken is een passie voor Chef Albert Batlle. In zijn 
brasserie ‘Le Brantalou’ willen hij en z’n team die 

passie met je delen. Door uitsluitend met lokale 
en verse streekproducten te werken vind je de 
heerlijkste smaken terug op je bord. Koken is Kunst 
in Vayamundo l’Espinet - Quillan!

ANIMATIE EN SPORT
Ben je iemand die houdt van groen en rust? 
Word je liever geëntertaind? Of voel je het liefst 
van al je bloed stromen door je aderen? Wat je 
persoonlijkheid ook is, in Vayamundo l’Espinet - 
Quillan kom je aan je trekken. 

ZWEMBAD & WELLNESS
Zet alle beslommeringen en zorgen van je af in het 
wellnesscentrum of in een van de zwembaden van 
Vayamundo l’Espinet - Quillan. Je lichaam en geest 
raken er helemaal in een zensfeer.

| WELKOM IN VAYAMUNDO L’ESPINET-QUILLAN

VAYAMUNDO L’ESPINET - QUILLAN 67
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| VAYAMUNDO QUILLAN, DA’S PUUR PLEZIER

 UNIEKE LIGGING
Vayamundo l'Espinet-Quillan ligt middenin de natuur op 
een uitgestrekt domein met een grote speelvijver, strandje 
en heel wat avontuurlijke faciliteiten.

ACROBATISCH HOOGTEPARCOURS 
Op het vakantiedomein zelf kun je je grenzen 

verleggen op ons adembenemend acrobatisch 
hoogteparcours. 

 ZUIDERS TERRAS 
Op ons ruim terras is het heerlijk genieten van een 

snack of een drankje in een zuiderse sfeer.

 BUITENZWEMBAD
Voor een verfrissende duik en uren waterplezier.  

BINNENZWEMBAD 
Ook binnen kunnen waterratten hun 
hartje ophalen in ons binnenzwembad.

v� r j� , de k� der�  �  kle� k� der� !
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ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!UITGEBREIDE MOUNTAINBIKEPARCOURS 

In deze regio komen mountainbikefanaten zeker aan 
hun trekken op de vele uitgestippelde parcours.

SAUNA & WELLNESS 
Tijd voor een heerlijk verwenmoment in onze sauna- 

en wellness accomodatie.

 NEDERLANDSTALIG ANIMATIETEAM
Ons enthousiast animatieteam zorgt ervoor dat 
iedereen, van de kleinste spruit tot de coolste tiener, 
zich geen moment verveelt.

Sommige van deze activiteiten zijn 
enkel mogelijk met het animatieteam.

SAUNA & WELLNESS 

BEKIJK HIER HET 
ANIMATIEPROGRAMMA 

TIJDENS JOUW VERBLIJF IN 
VAYAMUNDO QUILLAN
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| VAYAMUNDO QUILLAN, DA’S ECHTE FUN!

BEACHVOLLEY 
Een partijtje ontspannende beachvolley met de vrienden 
onder een stralend zonnetje. Heerlijk toch?

PAINTBALL 
Dit blijft een topactiviteit voor jong en oud. Tactiek, 

spanning en een tikkeltje geluk komen allemaal samen 
in dit heerlijke spel.

BOOGSCHIETEN 
Een spel die altijd voor de nodig sfeer en 

competitiviteit zorgt. Kortom: een schot in de roos…  

TENNIS 
Zin in een partijtje tennis? Het kan op één van onze 

tennisvelden met zicht op de Pyreneeën.

 LEKKER ETEN
Chef Albert en z'n team leggen je graag culinair 
in de watten.

BEKIJK HIER HET 
ANIMATIEPROGRAMMA 

TIJDENS JOUW VERBLIJF IN 
VAYAMUNDO QUILLAN
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ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN! KAJAK

Ons centraal meer is de place to be voor heel 
wat wateractiviteiten waaronder kajakken. Pure 

ontspanning op het water alleen of met z'n twee. 
Maar ook voor een verfrisssend zwempartijtje is een 

duik in ons meer een absolute aanrader.  

SUP PADDLING 
Dit moet je gewoon gedaan hebben. Deze 

watersport is de hype van dit moment! Kan je 
je evenwicht goed houden? Dan heb je de basis 

van suppen al vrij snel onder de knie.

SPETTERENDE ANIMATIE 
Heerlijke vakantiemomenten om te 
koesteren beleef je samen met onze 
jongens en meisjes van het animatieteam.

BEKIJK HIER HET 
ANIMATIEPROGRAMMA 

TIJDENS JOUW VERBLIJF IN 
VAYAMUNDO QUILLAN
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| ALLES VOOR DE LEKKERBEKKEN

IN VAYAMUNDO L'ESPINET-QUILLAN

Le Brantalou De à-la-cartegerechten en de 
gastronomische menu's van brasserie Brantalou 
zullen de smaakpapillen van groot en klein 
zeker kunnen bekoren. We nodigen je uit voor 
een gastronomische reis naar de fi jne keuken, 
geïnspireerd door mediterrane smaken.

Les Terres Rouges Een glaasje wijn, bier of tapas, 
voor een onvergetelijk moment in de bar met de 
voeten in het zand en zicht op het meer…  

Maaltijdformules 2022Maaltijdformules 2022Maaltijdformules 2022Maaltijdformules 2022

Tarieven: zie p. 80Tarieven: zie p. 80

Volpension

Halfpension ter plaatseHalfpension ter plaatse

Halfpension met reservatie voorafHalfpension met reservatie voorafHalfpension met reservatie voorafHalfpension met reservatie vooraf

Avondmaal

Ontbijt

Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaarGratis voor kinderen jonger dan 3 jaarGratis voor kinderen jonger dan 3 jaarGratis voor kinderen jonger dan 3 jaarGratis voor kinderen jonger dan 3 jaarGratis voor kinderen jonger dan 3 jaar

MENU LE BRANTALOU
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| ONTDEK ONZE WELLNESS EXPERIENCE

In 'L’Espinet Beauté' stap je binnen in een wereld 
van ontspanning en genot, met onder meer een 
sauna, jacuzzi en hammam.  

Onze schoonheidsspecialistes staan graag voor 
jou klaar met een breed gamma aan zuiverende 
peelings, gezichtsmaskers, epilaties en massages.

Wie dat wil, kan zich extra in de watten laten 
leggen met een schoonheidsverzorging of een 
relaxerende massage, zodat het ontspannende 
gevoel nog dieper doordringt.

ONTDEK HIER ONS VOLLEDIG 
WELLNESS AANBOD 

MET PRIJZEN EN 
GEDETAILLERDE INFO

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   73VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   73 5/01/2022   11:215/01/2022   11:21
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| PLAN VAN HET DOMEIN
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MOUNTAINBIKE PARCOURS

CAMPAGNE-SUR-AUDE

BOOGSCHIETPARCOURS IN DE NATUUR

BOOGSCHIETEN

6

PAINTBALL KINDEREN

HOOGTEPARCOURS

SNACK-BAR LES TERRES ROUGES

RECEPTIE

RESTAURANT LE BRANTALOU

SPA

KINDERCLUB

SPEELPLEIN

NAAR HET MEER

ZAAL ‘MEDITERRANEE’

ZAAL ‘DES 3 QUILLES’

ZAAL ‘DU MAS’

ZAAL ‘HAUTE-VALLEE’

ZAAL ‘DES PINS’ (ANIMATIE)

MET HET VLIEGTUIG: Met Ryanair vanuit Charleroi 
(Brussel Zuid) naar Carcassonne.
MET DE TGV: Van Brussel-Zuid naar Carcassonne met 
overstappen in Valence.
Van Carcassonne naar Vayamundo l'Espinet - Quillan 
met een huurauto of met de shuttledienst (enkel op 
reservatie).

JOUW REIS NAAR QUILLAN…  
MET DE WAGEN: Via Parijs: Rijsel - Parijs - Châteauroux - 
Limoges - Brive - Montauban - Toulouse - Castelnaudary -
Limoux - Quillan.
of
Rijsel - Parijs - Lyon - Orange - Montpellier - Narbonne - 
Carcassonne - Limoux - Quillan.
Via Luxemburg: Luxemburg - Dijon - Lyon - Orange - 
Montpellier - Narbonne - Carcassonne - Limoux - Quillan.

Ons vakantiedorp bevindt zich in 
Quillan - Résidence de l'Espinet.

Vanaf Carcassonne Ouest nog 50 km 
langs de D118 richting Limoux.

Voor u Quillan binnenrijdt komt 
u aan een rond punt met 

rechts de supermarkt 
“Carrefour Market”. 

Op het rond punt neemt 
u links, na 500 meter 

komt u aan op "Vayamundo 
l’Espinet Quillan".
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| HAPPY WHEN YOU ARE

ONTDEK ONS

GIGA
AANBOD
GRATIS
FUN!

Wist je dat ons volledig aanbod aan activiteiten 
en animatie* je helemaal gratis wordt 
aangeboden? Zo maak je  gebruik van een 
enorme waaier aan faciliteiten en belevenissen 
zonder hiervoor extra te moeten bijbetalen, zodat 
jouw vakantie een absolute topper wordt!

• Binnen- en buitenzwembad
• Acrobatisch hoogteparcours
• Boogschieten
• Bumperball (enkel voor bedrijven)
• Tennis
• Ping-pong
• Kajak op het meer
• Sup paddling op het meer
• Beachvolley
• Paintball
• Petanque
• Uitgestippeld gezondheidsparcours
• Gevarieerd animatieprogramma door ons 

Nederlandstalig animatieteam
• Crea-atelier
• Avondanimatie 

* Verschillende activiteiten zijn enkel op bepaalde dagen of 
periodes geprogrammeerd. Gelieve het programma op onze 
website terug te vinden.

* Animatie naargelang programma, onder voorbehoud van 
eventuele overheidsmaatregelen tijdens de Corona crisis.

JOUW REIS NAAR QUILLAN…  
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| ONZE VERBLIJFSTYPES OP EEN RIJ

A

C

E

G

B

D

F

H
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A STUDIO/KAMER
 2 personen (25 m²)

B VAKANTIEWONING STANDARD
 1 kamer 
 2 personen (45 m²)

C VAKANTIEWONING STANDARD
 2 kamers 
 4 personen (45 m²)

D VAKANTIEWONING STANDARD
 3 kamers 
 6 personen (75 m²)

E VAKANTIEWONING COMFORT
 3 kamers 
 6 personen* (75 m²)

F VAKANTIEWONING SUPERIOR
 1 kamer
 2 tot 3 personen (60 m²)

G VAKANTIEWONING SUPERIOR
 2 kamers
 4 tot 5 personen (70 tot 85 m²)

H VAKANTIEWONING SUPERIOR
 3 kamers 
 6 tot 8 personen* (100 tot 125m²)

GRATIS WiFi
KINDEREN 0 › 2 JAAR

GRATIS!
 Uitgebreid

animatieaanbod

* In sommige vakantiewoningen 3 kamers (comfort en superior) kunnen tot 8 personen logeren. 
Gelieve ons te contacteren op info.lespinet@vayamundo.eu

ONTDEK HIER HEEL WAT 
EXTRA FOTO'S EN ALLE INFO 
OVER ONZE COMFORTABELE 

VERBLIJVEN
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| ONZE VERBLIJFSTYPES OP EEN RIJ

A

B

C

D

STUDIO/KAMER 2 PERSONEN (25 M²) + 2 KINDEREN MAX. 12 JAAR

VAKANTIEWONING STANDARD 1 KAMER, 2 PERSONEN (45 M²)

VAKANTIEWONING STANDARD 2 KAMERS, 4 PERSONEN (45 M²)

VAKANTIEWONING STANDARD 3 KAMERS, 6 PERSONEN (75 M²)

Ingerichte keuken. 2 enkele bedden of 1 dubbel bed + kastbed 
voor 2 kinderen van max. 12 jaar. Badkamer met bad en wastafel. 
Apart toilet. Airco. TV. Balkon of terras met tafel en tuinstoelen. 
Gemeenschappelijke parking naast het gebouw.

Living met zetel. Ingerichte keuken. 1 kamer met 2 enkele bedden. 
Badkamer met bad of douche en wastafel. Apart toilet. TV. Tuin, 
overdekt terras met tafel en tuinstoelen. Privéparking.

Living met zetel. Ingerichte keuken. 1 kamer met 1 
tweepersoonsbed. 1 kamer met 2 enkele bedden of een stapelbed. 
Badkamer met bad of douche en wastafel. Apart toilet. TV. Tuin, 
overdekt terras met tafel en tuinstoelen. Privéparking.

Gelijkvloers: Living met zetel. Ingerichte keuken. Kamer met dubbel 
bed. Badkamer met bad of douche en wastafel. Apart toilet. TV. 
Tuin, overdekt terras met tafel en tuinstoelen. Privéparking.
Verdieping: 1 kamer met 1 dubbelbed of 2 enkele bedden. 
1 kamer met 2 enkele bedden of een stapelbed.

* In sommige vakantiewoningen 3 kamers (comfort 
en superior) kunnen tot 8 personen logeren. 
Gelieve ons te contacteren op 
info.lespinet@vayamundo.eu

Gelijkvloers

Verdieping

ONTDEK HIER HEEL WAT 
EXTRA FOTO'S EN ALLE INFO 
OVER ONZE COMFORTABELE 

VERBLIJVEN
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E

F

G

H

VAKANTIEWONING COMFORT 3 KAMERS, 6 PERSONEN* (75 M²)

VAKANTIEWONING SUPERIOR  1 KAMER, 2 TOT 3 PERSONEN (60 M²)

VAKANTIEWONING SUPERIOR  2 KAMERS,  4 TOT 5 PERSONEN (70 TOT 85 M²)

VAKANTIEWONING SUPERIOR  3 KAMERS, 6 TOT 8 PERSONEN* (100 TOT 125M²)

Gelijkvloers:  Living met zetel. Ingerichte keuken. Kamer met dubbel 
bed. Badkamer met bad of douche en wastafel. Apart toilet. TV. 
Tuin, overdekt terras met tafel en tuinstoelen. Privéparking. 
Verdieping: 1 kamer met 1 dubbelbed of 2 enkele bedden. 
1 kamer met 2 enkele bedden of een stapelbed.
Badkamer met douche, wastafel en toilet.

Grote living. Ingerichte keuken met vaatwas. 1 kamer met 2 enkele 
bedden + 1 opklapbed. Badkamer met bad en wastafel. Apart toilet. 
Airco. Kachel of inbouwhaard. TV. Tuin en overdekt terras met tafel 
en tuinstoelen. Privéparking.

Grote living. Eethoek en ingerichte keuken met vaatwas.
Kamer 1: 2 enkele bedden. Kamer 2: 2 enkele bedden + opklapbed.
1 of 2 badkamers. Airco of vloerkoeling. Kachel of inbouwhaard. TV. 
Tuin en overdekt terras met tafel en tuinstoelen. Privéparking.

Grote living. Eethoek en ingerichte keuken met vaatwas.
Kamer 1: 2 enkele bedden. Kamer 2: 2 enkele bedden. Kamer 3: 2 
enkele bedden, 1 tot 2 opklapbedden. 2 badkamers: 1 met douche, 
1 met bad (+ WC). Apart toilet. Airco. Kachel of inbouwhaard. TV. 
Tuin, overdekt terras met tafel en tuinstoelen. Privéparking.

Gelijkvloers idem vakantiewoning 
STANDARD 3 kamers 

VerdiepingVerdiepingVerdieping
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| ONZE HOTELFORMULE IN DE PYRENEEËN

| ONZE VERHUURFORMULE IN DE PYRENEEËN

Prijs per verblijf, per nacht, 
op basis van twee personen

18/03 - 07/05 € 55

07/05 - 28/05 € 55

28/05 - 25/06 € 60

25/06 - 02/07 € 65

02/07 - 16/07 zie verhuurformule

16/07 - 27/08 zie verhuurformule

27/08 - 03/09 € 85

03/09 - 24/09 € 65

24/09 - 11/11 € 55

Extra persoon (max. 12 jaar, max. 2 extra personen): € 16

Verblijf per week/nacht

Studio/Kamer
[A]

Standaard
1 kamer [B]

Superior
1 kamer [F]

Standaard
2 kamers [C]

Superior
2 kamers [G]

Standaard
3 kamers [D]

Comfort
3 kamers [E]

Superior
3 kamers - 7 p. [H]

Superior
3 kamers - 8 p. [H]

week dag week dag week dag week dag week dag week dag week dag week dag week dag

18/03 - 07/05 zie hotelformule € 315 € 45 € 350 € 50 € 364 € 52 € 469 € 67 € 420 € 60 € 448 € 64 € 525 € 75 € 553 € 79

07/05 - 28/05 zie hotelformule € 329 € 47 € 385 € 55 € 385 € 55 € 490 € 70 € 441 € 63 € 469 € 67 € 546 € 78 € 574 € 82

28/05 - 25/06 zie hotelformule € 350 € 50 € 420 € 60 € 420 € 60 € 525 € 75 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

25/06 - 02/07 zie hotelformule € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

02/07 - 16/07 € 553 € 79 € 560 € 80 € 644 € 92 € 798 € 114 € 1190 € 170 € 945 € 135 € 1085 € 155 € 1225 € 175 € 1295 € 185

16/07 - 27/08 € 693 € 99 € 770 € 110 € 896 € 128 € 994 € 142 € 1442 € 206 € 1190 € 170 € 1330 € 190 € 1659 € 237 € 1799 € 257

27/08 - 03/09 zie hotelformule € 455 € 65 € 525 € 75 € 595 € 85 € 700 € 100 € 630 € 90 € 700 € 100 € 840 € 120 € 910 € 130

03/09 - 24/09 zie hotelformule € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

24/09 - 11/11 zie hotelformule € 350 € 50 420 € € 60 € 385 € 55 € 490 € 70 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

* 02/07 - 20/08: minimum verblijf van 7 nachten. Wisseldagen: vrijdag, zaterdag en zondag (a� ankelijk van verblijfstype)

Promo Early Bird tot -30 %
zie pagina 82.

MaaltijdformulesMaaltijdformulesMaaltijdformules

+12 jaar+12 jaar 3 - 11 jaar

Volpension € 49€ 49 € 22

Halfpension ter plaatse € 33€ 33€ 33 € 15

Halfpension met 
reservatie vooraf

€ 31,50€ 31,50 € 13 € 13 

Avondmaal € 22,50€ 22,50€ 22,50 € 10

Ontbijt € 12€ 12 € 6€ 6

 Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar
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| EXTRA 2022

Wellness CenterWellness Center
Toegang niet-gastenToegang niet-gasten € 14,50

Toegang gastenToegang gasten € 10,00€ 10,00

ShuttledienstShuttledienst
Traject Vayamundo Quillan/station of luchthaven CarcassonneTraject Vayamundo Quillan/station of luchthaven CarcassonneTraject Vayamundo Quillan/station of luchthaven CarcassonneTraject Vayamundo Quillan/station of luchthaven Carcassonne

Van 1 tot 4 personen € 110€ 110 per auto/traject

Van 5 tot 8 personen € 25€ 25€ 25 per persoon/traject

Opties en supplementenOpties en supplementenOpties en supplementenOpties en supplementen
BeddenopmaakserviceBeddenopmaakserviceBeddenopmaakservice € 4,5/pers.€ 4,5/pers.€ 4,5/pers.

BadhanddoekensetBadhanddoekensetBadhanddoekenset € 8/pers.€ 8/pers.€ 8/pers.

Lakenpakket (verplicht)Lakenpakket (verplicht)Lakenpakket (verplicht) € 10/pers.€ 10/pers.€ 10/pers.

Babybedje € 2,50/dag€ 2,50/dag

KinderstoelKinderstoel € 2,50/dag€ 2,50/dag

Voorkeursligging bij reservatie na 31/03Voorkeursligging bij reservatie na 31/03Voorkeursligging bij reservatie na 31/03 € 50

Huisdier

1 huisdier/accommodatie1 huisdier/accommodatie € 10/nacht

Schoonmaakservice einde verblijf (verplicht)Schoonmaakservice einde verblijf (verplicht)Schoonmaakservice einde verblijf (verplicht)Schoonmaakservice einde verblijf (verplicht)

StudioStudio € 39

Standaard 1 kamer € 49

Standaard 2 kamers + Superior 1 kamerStandaard 2 kamers + Superior 1 kamer € 69

Superior 2 kamers € 79

3 kamers Standaard of Comfort 3 kamers Standaard of Comfort € 89€ 89

3 kamers Superior3 kamers Superior € 99€ 99

Verblijf per week/nacht

Studio/Kamer
[A]

Standaard
1 kamer [B]

Superior
1 kamer [F]

Standaard
2 kamers [C]

Superior
2 kamers [G]

Standaard
3 kamers [D]

Comfort
3 kamers [E]

Superior
3 kamers - 7 p. [H]

Superior
3 kamers - 8 p. [H]

week dag week dag week dag week dag week dag week dag week dag week dag week dag

18/03 - 07/05 zie hotelformule € 315 € 45 € 350 € 50 € 364 € 52 € 469 € 67 € 420 € 60 € 448 € 64 € 525 € 75 € 553 € 79

07/05 - 28/05 zie hotelformule € 329 € 47 € 385 € 55 € 385 € 55 € 490 € 70 € 441 € 63 € 469 € 67 € 546 € 78 € 574 € 82

28/05 - 25/06 zie hotelformule € 350 € 50 € 420 € 60 € 420 € 60 € 525 € 75 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

25/06 - 02/07 zie hotelformule € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

02/07 - 16/07 € 553 € 79 € 560 € 80 € 644 € 92 € 798 € 114 € 1190 € 170 € 945 € 135 € 1085 € 155 € 1225 € 175 € 1295 € 185

16/07 - 27/08 € 693 € 99 € 770 € 110 € 896 € 128 € 994 € 142 € 1442 € 206 € 1190 € 170 € 1330 € 190 € 1659 € 237 € 1799 € 257

27/08 - 03/09 zie hotelformule € 455 € 65 € 525 € 75 € 595 € 85 € 700 € 100 € 630 € 90 € 700 € 100 € 840 € 120 € 910 € 130

03/09 - 24/09 zie hotelformule € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

24/09 - 11/11 zie hotelformule € 350 € 50 420 € € 60 € 385 € 55 € 490 € 70 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

Check-in/check-out

Late check-out 14.00 uur (op voorafgaand 
overleg, behalve in juli en augustus) 

€ 20 per 
accommodatie

Late check-out + lunch (dagschotel + 
frisdrank of wijndrankje) 

€ 45 voor 
2 personen

Waarborg d.m.v. kredietkaart gegevens € 300

Toeristenbelasting + parkkosten € 1,50 pp/pn

Administratiekosten bij huur 
vakantiewoning/niet hotelformule

19,50/dossier

Supplement energie 
(voor 15/04 en na 01/10) 

7,50 per 
accommodatie per 
nacht

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE
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82 VAYAMUNDO L’ESPINET - QUILLAN

| ONZE PROMO'S

Korting op de
huurprijs

Buiten hoogseizoen (18/03 - 16/07/2022 en 27/08 - 11/11/2022)

zonder Early Bird met Early Bird 

Reservering 1 week
(7 - 13 nachten) 8% 18%
Reserveren 2 weken
(14 - 20 nachten) 12% 22%
Reservering 3 weken
(21 - 27 nachten) 16% 26%
Reserveren 4 weken
(vanaf 28 nachten) 20% 30%

Korting op de
huurprijs

Tijdens het hoogseizoen (16/07 - 27/08/2022)

zonder Early Bird met Early Bird 

Reservering 1 week
(7 - 13 nachten) 0% 4%
Reserveren 2 weken
(14 - 20 nachten) 2% 6%
Reservering 3 weken
(21 - 27 nachten) 4% 8%
Reserveren 4 weken
(vanaf 28 nachten) 6% 10%

Reserveren vóór 01/03/2022 voor een verblijf tussen 18/03 en 11/11/2022
Reserveren vóór 01/07/2022 voor een verblijf tussen 27/08 en 11/11/2022

*Actie niet geldig op de hotelformules, arrangementen of groepstarieven.
Actie enkel van toepassing op de huur van het huisje en niet op de toegevoegde eetformules of opties.

Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022Krokusvakantie:  28/02 tot 06/03/2022
 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022
 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022
 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022 Herfstvakantie:  31/10 tot 06/11/2022
 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023 Kerstvakantie:  26/12/2022 tot 08/01/2023

SCHOOLVAKANTIES BELGIË 2022

 Paasvakantie:  04/04 tot 18/04/2022
 Zomervakantie: 01/07 tot 31/08/2022

BEREKEN ONLINE JE 
PERSOONLIJKE 

PRIJSSIMULATIE EN MAAK 
METEEN EEN RESERVATIE
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| DE WELDOENDE RUST VAN DE AUDE

DINOSAURUS MUSEUM DINOSAURIA 
Op 300 m van zijn vindplaats vind je het skelet van een 
unieke soort: de dinosaurus van de wijngaard van de 
Aude. Boeiend voor jong en oud.

WILDWATERSPORTEN 
Dwars door de Gorges-de-Pierre-Lys en de Gorges-de- 
Saint-Georges biedt de rivier Aude de  mogelijkheid tot 
raften, kajakken, hydrospeed en canyoning.

HET MAGISCHE LABYRINT VAN NÉBIAS 
In dit indrukwekkend natuurlijk doolhof tussen de 
kalksteenrotsen waan je je in een fi lm van Harry 
Potter.

CARCASSONNE 
Deze middeleeuwse stad is de grootste vestingstad 
van Europa en is UNESCO-werelderfgoed. Het is 
gezellig fl aneren tussen de statige Romeinse en 
middeleeuwse gebouwen.

CANAL DU MIDI 
Dit beschermd Unesco-werelderfgoed is een 250 km 
lang kanaal tussen Toulouse en de Middellandse 
Zee. Vaar mee op één van de cruiseboten, of huur 
je eigen boot. Geniet van de mooie zichten in de 
schaduw van de platanen.

 www.dinosauria.org

 www.checkyeti.com

 google: Rennes-Le-Château

 google: Carcassonne

 google: Labyrint van Nébias

 google: canal du midi

RENNES-LE-CHÂTEAU 
In dit oorspronkelijk Keltisch dorpje zou een schat 
verborgen liggen. Wellicht ken je het verhaal uit het 
boek van Dan Brown en de fi lm de Da Vinci Code.

ONTDEK HIER ALLE
BELEVENISSEN EN TO-DO'S

IN DE AUDE
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84 VAYAMUNDO HOLIDAY CLUBS

BOSKLASSEN, ZEEKLASSEN & BUSREIZEN

Ben jij actief in het onderwijs en op zoek 
naar een originele, onvergetelijke en leerrijke 
vakantie? 

—
BOSKLASSEN
Vayamundo Hou� alize
Het is niet zo vanzelfsprekend om elk schooljaar 
opnieuw uit te pakken met buitenschoolse 
activiteiten met een serieus ‘wow-e� ect’ waar 
leerlingen enthousiast naar uitkijken.

Maar middenin de groene long van België ligt 
een vakantieparadijs voor de supercoolste 
bosklassen! Met de kabbelende Ourthe in onze 
voortuin en de uitgestrekte speelbossen in de 
achtertuin is dit de ultieme hotspot voor de 
meest memorabele bosklassen!

Onze club heeft werkelijk alle troeven in huis om 
van bosklassen een onevenaarbaar succes te 
maken! Een superleuk zwembad met glijbaan, 
vele afgezonderde crea-ruimtes, een heerlijk 
bu� etrestaurant en een fantastisch aanbod 
avontuurlijke activiteiten: rotsklimmen, 

deathride, via-ferrata, kampen bouwen, ezeltjes 
verzorgen, bevers spotten,…  

Uiteraard beschikken wij ook over moderne 
en comfortabele kamers waar iedereen na 
een avontuurlijke dag kan genieten van een 
verkwikkende nachtrust.
Toch nog twijfels? We overtuigen je graag met 
een vrijblijvende o� erte voor een verblijf met een 
volledig uitgewerkt educatief aanbod!

 | mice.hou� alize@vayamundo.eu
  +32 61 28 05 80 

—
ZEEKLASSEN
Vayamundo Oostende
Dat de kust sinds jaar en dag een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht heeft, speelt natuurlijk in ons 
voordeel. Want je mag gerust stellen dat het strand 
en de zee letterlijk in onze ‘voortuin’ liggen.

Even op de veilige oversteekplaats de tramsporen 
oversteken en je staat met je voeten in het zand. 
Heerlijk toch?
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Ver weg van alle zorgen en midden in de 
Katharenstreek met zijn rijke middeleeuwse 
geschiedenis. Er eventjes tussen uit in Zuid-Franse 
stijl…

Hou je van groen en rust of word je liever 
geëntertaind? Vayamundo l’Espinet - Quillan is 
gegarandeert wat je zoekt! Jacuzzi en wellness 
aan zeer voordelige tarieven, petanque, paintball, 
binnen (verwarmd)- en buitenzwembad, zwemvijver, 
animatieteam (tijdens schoolvakanties), 
adembenemende wandeltochten, met de quad 
rijden, rafting, canyoning, mountainbike,… het 
lijstje lijkt wel eindeloos !

Misschien met je groep eens een andere bestemming 
kiezen…? Deze streek is uitzonderlijk mooi!

Wij maken graag een prijsvoorstel op maat. 
Reizen naar Vayamundo l’Espinet - Quillan kan op 
individuele basis of in groep.

| isabelle.devailly@vayamundo.eu
  +33 (0)4 68 20 88 10

Een superleuk reuzespeeldorp, zwembad, grote 
sporthal met klimmuur, vele afgezonderde crea-
ruimtes, twee heerlijke bu� etrestaurants en de 
tramhalte aan onze voordeur die je veilig naar de 
allerleukste uitjes in de verrassende stad aan zee 
brengt, dàt is Vayamundo Oostende.

Wij beschikken over moderne en comfortabele 
kamers, studio’s en appartementen.

 | groups.oostende@vayamundo.eu
  +32 59 564 220

—
BUSREIZEN NAAR DE FRANSE PYRENEEËN
Vayamundo l'Espinet - Quillan
In het hart van het Katharenland, aan de rand 
van het pittoreske stadje Quillan, ligt Vayamundo 
l’Espinet - Quillan, een vakantiedomein van 120 
hectare. 

Het zuidelijke Katharenland is een minder bekende 
bestemming in Frankrijk, maar wat voor één! Deze 
streek is meer dan de moeite waard. 
Logeren doe je aan de voet van de imposante 
Pyreneeën in een ruime en comfortabele villa. 
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MEETINGS & INCENTIVES

—
WAAROM HET NUTTIGE NIET AAN HET 
AANGENAME KOPPELEN?

Een inspirerende meeting, een leuke incentive 
of een midweekje met de collega’s? We 
bieden een to� e, natuurlijke omgeving die de 
creativiteit prikkelt.

Onze vergaderzalen zijn voorzien van alle 
audiovisuele comfort. Vind in onze waaier aan 
mogelijkheden de ideale formule die past bij 
jouw bedrijf.

—
ONZE TROEVEN

• Vayamundo Hou� alize is dé locatie bij 
uitstek voor al uw seminaries, vergaderingen, 
feesten en banketten. Zijn schitterende 
ligging in het hartje van de Ardennen geeft 
je een instant-vakantiegevoel zonder af te 
moeten rekenen met de dagelijkse stress, 
drukte en sleur. De ca. 250 logementen met 
een ***-niveau garanderen een geslaagd 
verblijf! 

 Vayamundo Hou� alize beschikt over 18 
vergaderzalen. Elke zaal biedt plaats aan groepen 
van minimum 10 tot maximum 250 personen. 
Daarnaast is voor grootschalige meetings, de 
grote congreszaal dé uitgelezen locatie. Hier 
kunnen tot 750 genodigden comfortabel zitten. 
Deze ruimte beschikt ook over cabines voor 
simultaanvertaling. Alle vergaderzalen zijn ook 
voorzien van het nodige audiovisuele comfort.

| mice.hou� alize@vayamundo.eu
  +32 61 28 05 80 

• Vayamundo Oostende… Laat je inspireren door 
de zee en kom vergaderen met de voeten in het 
zand!  Wist je dat Vayamundo Oostende niet 
alleen een vakantieclub is maar ook het grootste 
congres- en meetingcenter op de Belgische 
Zeedijk? 14 Vergaderzalen voor 10 tot 200 
personen en een congreszaal die plaats biedt aan 
300 personen. 2 Bu� etrestaurants en 2 gezellige 
bars met zeezicht. 400 Kamers en appartementen, 
een zwembad met jacuzzi, sauna, fi tnessruimte 
en… de Noordzee.

| groups.oostende@vayamundo.eu
  +32 59 56 42 20
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—
GROEPEN EN ORGANISATIES

Met je vereniging of gezelschap op uitstap naar de 
Belgische kust, de Ardennen of Franse Pyreneeën?
Bij Vayamundo hebben we alles in huis om groepen 
in de watten te leggen, zodat je zorgvuldig 
geplande groepsreis een onvergetelijke belevenis 
wordt! Ontdek al het moois van Quillan, Hou� alize 
en Oostende.

 | koenraad.pevenage@vayamundo.eu  
  +32 59 56 42 99

• Vayamundo l'Espinet - Quillan…. Gelegen in het 
hart van het Katharenland (Frankrijk) op een 
boogscheut van Carcassonne. Wij bieden zo’n 
160 logementen verspreid over een domein van 
120 hectaren met binnen- en buitenzwembad, 
meer met privé strand, wellness en exquise 
gastronomie.

 Vayamundo l'Espinet - Quillan herbergt 7 stijlvolle 
vergaderzalen met een gezamenlijke capaciteit 
tot wel 750 personen. De culinaire kunsten van 
het Brantalou-team en de unieke ligging temidden 
het schatrijke gebied van de Katharen zijn grote 
troeven. Uiteraard kan iedereen terecht in één 
van de 150 stijlvolle villa’s. De moeite waard!

| isabelle.devailly@vayamundo.eu
  +33 (0)4 68 20 88 10

—
Wens je een vrijblijvende prijso� erte, breng je graag 
een bezoek aan één van onze locaties of heb je nog 
vragen, geef ons dan gerust een seintje! Hopelijk 
mogen we je binnenkort begroeten in één van onze 
locaties.

business.vayamundo.eu
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GREEN KEY 

Green Key is het grootste en meest gerenommeerde 
internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische 

bedrijven. Slechts 2900 bedrijven in 57 landen kregen 
dit keurmerk. Met het behalen van een Green Key 

engageert elk bedrijf zich om op een duurzame manier hun 
bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 

Vayamundo Oostende kon voor het derde jaar op rij de Green 
Key in ontvangst nemen uit handen van GoodPlanet Belgium 

en Toerisme Vlaanderen. Ook Vayamundo Hou� alize werd 
opnieuw beloond met een ‘Clé verte’ voor de geleverde 

inspanningen!

SMILE(Y) 

In onze horecapunten is hygiëne en voedselveiligheid een absolute prioriteit. De voorbije jaren mochten we bijgevolg 
telkens onze 'Smiley' in ontvangst nemen van het FAVV. Hiermee kunnen wij aantonen dat ons bedrijf beschikt over een 
geloofwaardig autocontrolesysteem en dat het autocontrolesysteem gevalideerd en gecertifi ceerd is.

De 'Smiley' is bijgevolg een teken van vertrouwen voor de consument. Onze gasten krijgen hiermee 
de garantie dat de voedselveiligheid van de producten optimaal is en dat Vayamundo er alles aan 
doet om aan de verwachtingen op het vlak van voedselveiligheid te voldoen.

Dus beste gast, laat het smaken…   in 100% vertrouwen!

opnieuw beloond met een ‘Clé verte’ voor de geleverde 
inspanningen!

FAIRTRADE AWARD 

De term Fairtrade bestaat uit 
twee Engelse woorden: 'fair' 

en 'trade', wat 'eerlijk' en 
'handel' betekent. Het gaat 

dus, zoals deze woorden al doen 
vermoeden, om eerlijke handel. 

Als reactie op de toenemende 
hongersnood en armoede in 

de landen van het Zuiden, 
zette één idee onze manier van 
denken op zijn kop: “Trade, not 
aid”. Eerlijke handel dragen we 

hoog in het vaandel en onze 
inspanningen werden beloond 

met een 3-sterren Fairtrade 
Award. Naast onze Fairtrade 

ko�  e verduurzaamden wij ook 
ons ontbijt en onze animatie 
via introductie van Fairtrade 

ontbijtartikelen en prijzen voor 
onze bingo. Alweer een stap in 
de goede richting van eerlijke 

handel!

VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   88VM_BRO_Inspiratiemagazine2022_NL.indd   88 5/01/2022   11:255/01/2022   11:25



VAYAMUNDO HOLIDAY CLUBS 89

VAYAMUNDO BOOMPLANTDAG 

Voor de derde maal legden we in Oostende 
als onderdeel van het ‘groen lint’ in 

samenwerking met vzw Buitengoed een heus 
Vayamundostadsrandbos aan. Op zondag 

23 januari 2022 maakten we er, samen met 
personeelsleden en de gasten van Vayamundo, 

terug een waar feest van. De bedoeling is om over 
enkele jaren volop te kunnen genieten van een 

gezonde wandeling in ons eigen Vayamundo bos.

WIJ ONTVINGEN HET Q-LABEL 

Q (Q-label) staat voor Quality Service bij toeristische ondernemers 
in West-Vlaanderen. Het label biedt de garantie dat de drager ervan 
een kwalitatieve dienstverlening waarborgt en zorgt voor een 
gastvrije service.

DE 17 DUURZAME ONTWIKKELINGS-DOELSTELLINGEN VAN DE VN 

SDG staat voor ‘Sustainable Development Goals’ ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
Dat zijn 17 doelstellingen geformuleerd door de Verenigde Naties die gekoppeld worden aan een actieplan 

om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. 

Vayamundo pionierde reeds vorige eeuw met het 'Sociaal Toerisme'. Ook vandaag en in de toekomst willen we in deze 
sector de kar blijven trekken en dat op een duurzame wijze. Daarom hebben we ingetekend op de Agenda 2030 van de VN en 

trachten we bij te dragen aan de realisatie van de 17 SDG's.

Ondertussen zijn we de trotse bezitters van de SDG PIONEER AWARD.  Naar aanloop van het SDG - ambassadeurschap een 
bijzonder mooie erkenning voor onze reeds geleverd inspanningen.

WIL JE MEER INFO OVER ONS 
DUURZAAMHEIDSBELEID? 

SCAN DAN ZEKER DEZE 
QR-CODE
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ANNULATIEVOORWAARDEN
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-25% LEDENVOORDEEL ACVBIE & ACV-CSC METEA 

Meer dan 265.000 werknemers zijn lid van onze 
beroepscentrale ACV bouw - industrie & energie 
(ACVBIE). Dankzij vernieuwde werkprocessen genieten 
leden van een snellere, e�  ciëntere en uniforme 
dienstverlening. Maar als je lid bent van ACVBIE, 
verdien je meer! Naast een optimale dienstverlening 
belonen wij onze leden voor hun lidmaatschap door 
nog iets extra te geven op gebied van koopkracht. 
Met de ACVBIE-Pluskaart, verenigen wij onze leden als 
consumenten binnen het normale aankoopgedrag. Dit 
genereert lagere prijzen en dus ook  koopkracht.
Naast ACVBIE-Plus blijft Vayamundo de reispartner 
bij uitstek voor onze leden. Zij krijgen nog steeds 
25% korting in de Vayamundoclubs in Oostende, de 
Ardennen en  l'Espinet-Quillan aan de voet van de 
Franse Pyreneeën.

ACV-CSC METEA is de grootste nationale 
industrievakbond die de rechten verdedigt van alle 
werknemers in de technologische industrie (textiel 
- en metaalsectoren). We staan elke dag paraat in 
23 sectoren voor 10.000 militanten, voor 220.000 
leden en alle werknemers. Onze waarden: solidariteit, 
rechtvaardigheid, gelijkheid en samenhorigheid zijn 
onze belangrijkste waarden. En hoe kunnen we onze 
strijd beter verwoorden dan met onze slogan: samen 
voorop. 
Als lid van ACV-CSC METEA, kan je profi teren van 
exclusieve voordelen bij onze partner Vayamundo! 
Ontdek het reuze aanbod op www.vayamundo.eu en 
pak die 25% korting op het arrangement dat je boekt 
gecombineerd met heel veel happiness!

WalkOn is een samenwerking van Wandelsport 
Vlaanderen vzw en Vayamundo met als doel zoveel 
mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen en een 
steentje bij te dragen tot een betere wereld.
Daarom streven wij de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen van de Verenigde Naties na. Deze zijn 
in het leven geroepen om van onze planeet een meer 
duurzame en rechtvaardige plek te maken voor alle 
mensen. 

Enkele acties:
•  Wandelen is goed voor lichaam en geest. Tijdens deze 

wandeling vervullen wij SDG-doelstelling 3 - ‘Goede 
gezondheid en welzijn’.

• Mooimakers helpt ons bij het opruimen van het 
zwerfvuil en het afval goed te sorteren, zodat het 
gerecycleerd wordt en niet in de oceaan terechtkomt. 
Samen snoeren wij zwerfvuil de mond. Dit is SDG-
doelstelling 14 - ‘Leven in het water’.

Ontdek hoe ook jij je steentje kan bijdragen aan een 
betere plek om te leven. Omdat elke stap belangrijk is!

Wordt lid van Wandelsport Vlaanderen en geniet 
onmiddellijk van o.a. volgende voordelen:
• Korting op de wandelvakanties in Vayamundo 

Oostende, Hou� alize en Quillan.
• Korting op één van de 1400 wandelorganisaties 

die de 325 Vlaamse wandelclubs organiseren.
• Verzekerd tijdens de uitoefening van al je 

individuele wandelactiviteiten in binnen-en 
buitenland.

• Gratis abonnement op Walking Magazine.
• Korting in de webwinkel en extra voordelen bij 

acties van de federatie of haar partners zoals 
Vayamundo. 

Meer info: www.wandelsportvlaanderen.be
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Bij tijdige verwittiging en na voorlegging van de 
nodige attesten, storten we het betaalde bedrag 
terug, verminderd met de administratiekosten:

ANNULATIE TARIEVEN

• Tot 2 maanden vóór aankomst: 
  € 15 administratiekosten 
• Vanaf 2 maanden tot 8 dagen voor aankomst: 
 25% van de verblijfskosten 
• Vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor aankomst: 
 60% van de verblijfskosten 
• Vanaf 2 dagen voor aankomst: 
 100% van de verblijfskosten (= maximum)

Indien er geannuleerd wordt zonder reden, is er 
geen teruggave van de reeds betaalde som.
Teruggave van het voorschot alleen geldig met een 
attest van ziekte of overlijden. 

VOORSCHOT

De reservering is defi nitief na het betalen van het 
voorschot van 25%.

LEEFTIJDSCATEGORIEËN

• + 12 jaar: tarieven geldig vanaf 12 jaar
• 6 - 11 jaar: tarieven geldig van 6 t.e.m. 11 jaar
• 3 - 5 jaar: tarieven geldig van 3 t.e.m. 5 jaar
• - 3 jaar / 0 - 2 jaar: kinderen jonger dan 3 jaar

In al onze arrangementen zijn de activiteiten van 
het animatieteam alsook het gebruik van het 
animatiemateriaal en de vrijetijdsinfrastructuur 
inbegrepen. Bij de annulering van een activiteit 
of het niet toegankelijk zijn van de infrastructuur, 
wordt in geen enkel geval een fi nanciële vergoeding 
toegekend. Eventuele kortingen zijn niet 
cumuleerbaar en zijn niet van toepassing op andere 
promoties.

Huisdieren zijn om hygiënische redenen 
niet toegelaten in de logementen van 
Vayamundo Oostende en Hou� alize, wel in 
l'Espinet - Quillan.

ANNULATIEVOORWAARDEN

GEZINSBOND SPAARKORTING 

Leden van de Gezinsbond genieten van 5% korting* op 
elke reservatie in één van onze drie Vayamundo clubs!
Aanbod onder voorwaarden:
www.gezinsbond.be

DE VAYAMUNDO CADEAUBON 

Al eens aan de Vayamundo cadeaubon gedacht als 
verrassend geschenk om iemand te plezieren met een 
ontspannen weekendje Vayamundo?

Via www.vayamundo.eu/geschenkbon kun je je 
cadeaubon aankopen tegen een waarde naar eigen keuze. 
Wij sturen hem dan naar je op zodat jij kan scoren met dit 
topcadeau!
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| Het papier van dit magazine is 100 % gerecycleerd. Er worden enkel gerecycleerde vezels gebruikt als basismateriaal voor de aanmaak van het papier.  
Dit bespaart grondsto� en en energie en beschermt dus het milieu. Het productieproces is bovendien FSC-gecertifi ceerd, wat een garantie is voor een milieuvriendelijke productie (www.fsc.be).

Alle info in de brochure is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.  |  V.U.: VACA CV erkend als SO, Zeedijk 290 - 330, 8400 Oostende

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn te vinden op onze website www.vayamundo.eu.

Vayamundo Hou� alize  |  Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Hou� alize
Vayamundo Oostende  |  Zeedijk 330, 8400 Oostende

contactcenter@vayamundo.eu | : 078 156 100

Vayamundo l’Espinet - Quillan  |  Domaine de l’Espinet, 11500 Quillan, FR
info@lespinet.com | : +33 468 20 88 88

www.vayamundo.eu
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