
WAT?
CAVASOL neemt gezinnen mee die nooit
eerder op vakantie gingen met Pirlewiet
en die niet voldoende financiële
mogelijkheden hebben om zelf op
vakantie te gaan.
Deze campingvakantie focust op
gezinnen die vakantie met het eigen
gezin verkiezen boven een
groepsvakantie, ‘solo’ dus.

WANNEER/WAAR?
Maandag 3 tot en met vrijdag
7 juli 2023 in Oostappen
Vakantiepark Hengelhoef in
Houthalen-Helchteren (Limburg). De
gezinnen logeren in een stacaravan
voor 6 personen met eigen keuken
en sanitair.

HOE RAAK JE ER?
Eigen vervoer hebben is geen
voorwaarde. De gezinnen geraken
met het openbaar vervoer in
Houthalen, vervoerskosten worden
nadien terugbetaald. De vakantieleiding
voorziet vervoer voor uitstappen en
om naar de winkel te rijden.

WAT MOET JE NOG WETEN?
 - De vakantie kost € 35 per persoon.
 - De vakantieleiding begeleidt de gezinnen
tijdens de vakantie: tips geven voor
uitstappen, vervoer naar de plaatselijke
supermarkt,…
 - Hengelhoef organiseert kinderanimatie.
Ouders zijn zelf vrij om hun kinderen
hieraan te laten deelnemen.

CAVASOL
CAMPINGVAKANTIE SOL

WIE GAAT MEE?
 - Gezinnen bestaande uit minimum 4
tot 6 personen.
-  Een bepaalde mate van
zelfstandigheid hebben: alleen kunnen
instaan voor de verzorging en
opvoeding van hun kinderen.

NOG VRAGEN?
info@pirlewiet.be

09 269 07 88 



WAT?
CAVA neemt gezinnen mee die eerder
op gezinsvakantie of CAVASOL gingen
met Pirlewiet en die niet voldoende
financiële mogelijkheden hebben om zelf
op vakantie te gaan.
Deze campingvakantie focust op
gezinnen die na een groepsvakantie ook
eens met het gezin apart een vakantie
willen beleven.

WANNEER/WAAR?
Maandag 10 tot en met vrijdag
14 juli 2023 in Oostappen
Vakantiepark Hengelhoef in
Houthalen-Helchteren (Limburg). De
gezinnen logeren in een stacaravan
voor 6 personen met eigen keuken
en sanitair.

HOE RAAK JE ER?
Eigen vervoer hebben is geen
voorwaarde. De gezinnen geraken
met het openbaar vervoer in
Houthalen, vervoerskosten worden
nadien terugbetaald. De vakantieleiding
voorziet vervoer voor uitstappen en
om naar de winkel te rijden.

WAT MOET JE NOG WETEN?
 - De vakantie kost € 30 per persoon
 - De vakantieleiding begeleidt de gezinnen
tijdens de vakantie: tips geven voor
uitstappen, vervoer naar de plaatselijke
supermarkt,…
 - Hengelhoef organiseert kinderanimatie.
Ouders zijn zelf vrij om hun kinderen
hieraan te laten deelnemen.

CAVA
CAMPINGVAKANTIE

WIE GAAT MEE?
 - Gezinnen bestaande uit minimum 4
tot 6 personen die eerder mee 
 geweest zijn op gezinsvakantie of
CAVASOL. Zij ontvangen in maart een
uitnodigingsbrief.
-  De gezinnen kunnen zelf hun dag
plannen. Hierbij hoort ook zelf eten
maken. 

NOG VRAGEN?
info@pirlewiet.be

09 269 07 88 


