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ZOMERSE
WATERSPORTVAKANTIES
Como Sportievak
Sala Comacina
Comomeer, Italië

LOCATIE EN VERBLIJF
Como Sportievak is perfect uitgerust om je watersportvakantie vlekkeloos te laten verlopen: drie krachtige
motorboten voor het waterskiën en wakeboarden, een grote
voorraad wakeboards en waterski's (dubbel ski’s, kneeboards, slalomski’s, wakeskates, figuurski’s, freestyleski’s),
een groot aantal kajaks, surfplanken,… Maar ook voor wie
gewoon van de zon, de prachtige omgeving en de Italiaanse
cultuur wil genieten, is Como Sportievak een topbestemming.

WATERSKI/WAKEBOARDSTAGE

• voor waterskiërs en wakeboarders die de sport goed
willen aanleren of zich verder willen specialiseren
• volledig uitgeruste boten voor beide disciplines:
voor de waterskiërs is er een MasterCraft en voor de
wakeboarders een Malibu Wakesetter
• waterski: leren monoskiën en slalommen, figuurskiën
en blootvoetsskiën
• wakeboard: verschillende sprongen en graps leren
• les op alle niveaus, je hoeft geen gevorderde te zijn om
deel te nemen en je wordt tot niets verplicht
• je krijgt vier vaarbeurten per dag

WATERSKI/WAKEBOARD FUN & SPORT

• voor wie de sport wil aanleren of gewoon een grote
(water)speelvogel is
• iedereen krijgt les op eigen niveau en kan dingen
uitproberen zonder enige verplichting
• je krijgt, verspreid over de week, 17 vaarbeurten
(dagelijks waterskiën of wakeboard maar niet elke dag
hetzelfde aantal beurten)
• na je vaarbeurten (die snel op elkaar volgen) ga je
samen met andere reisgenoten op stap in de regio voor
een portie couleur locale, uitstappen naar dorpjes rond
het Comomeer, Pigrawandeling, cultuur, zon, waterpret
en beachsport
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La bella Italia !
SPORT & CULTUUR + WATERSKI/WAKEBOARD
• een week vakantie met veel zon, veel waterpret, sportief
plezier en uitstapjes in deze mooie regio
• een duik in het glasheldere water van het meer,
estafettespelen met de kajaks, surfplanken- en waterschoenenraces, stand-up paddling,…
• dagelijks twee waterski- of wakeboardbeurten
• daguitstap naar de cultuur- en modestad Milaan
• bezoek aan de regionale hoofdstad Como, een ijsje in
één van de pittoreske dorpjes Menaggio, Lenno en
Bellagio, genieten op prachtige promenades langs
het meer,…
• in Argegno met de kabelbaan enkele honderden meters
hoog de bergen in voor een afdaling met een duizelingwekkend panorama over het meer

EXTRAATJES VOOR IEDEREEN

• extra fun met wakesurfen: golfsurfen op de hekgolf van
de boot waardoor je meegaat op een endless wave die
pas ophoudt als de boot stopt
• op de zaterdag van aankomst en de zaterdag van
terugreis is er voor iedereen een uitstap, zodat je zeker
een stukje van de mooie omgeving te zien krijgt
• op dinsdagvoormiddag bezoeken we de lokale markt
in Lenno (die dag krijgen de deelnemers waterski/
wakeboardstage twee vaarbeurten)
• daguitstap naar Milaan: als deze uitstap niet in je
programma zit maar je wil absoluut mee dan kan dat,
je programma van die dag komt dan gewoon te vervallen,
vaarbeurten of andere activiteiten worden dus niet op
een ander tijdstip ingehaald

SPORTVAKANTIES
COMOMEER ITALIË
Het Comomeer ligt in de provincie Lombardije en
wordt volledig omringd door bergen. Het glasheldere water heeft in de zomermaanden een zeer
aangename gemiddelde temperatuur van 20°C, bij
dagtemperaturen van rond de 30°C.

VROEGBOEKKORTING
schrijf in vóór 8 januari 2018 en geniet € 75
vroegboekkorting!!

Ons vakantiecentrum Como Sportievak in Sala
Comacina biedt plaats aan 40 à 45 personen en
voorziet in alle comfort. Onze enthousiaste teams
verzorgen je verblijf, de maaltijden, de sportlessen
en de avondactiviteiten tot in de puntjes. Vanop het
terras van het centrum is het zicht op de omgeving
en het eilandje Isola Comacina ronduit adembenemend. Deze plek is een stukje hemel op aarde!

COMO XL

schrijf in voor twee of meer opeenvolgende
weken en geniet € 150 korting op elke
bijkomende week!

Deze reizen gebeuren met luxeautocars. We vertrekken in België (verschillende opstapplaatsen
langs de E40) op vrijdagavond met aankomst
in Italië ’s morgens. Bij de terugreis reizen we
zaterdagavond en -nacht, met thuiskomst op zondagmorgen. In de paasvakantie loopt de reis van
zondagmorgen tot zondagavond van de week erop.

ZOMERVAKANTIE

PROGRAMMA

PERIODE

LEEFTIJD

PRIJS

waterski/wakeboardstage (1)

Z1 t/m Z9

10 - 15 en 16+

€ 745

waterski/wakeboard fun & sport (2)

Z1 t/m Z9

10 - 15 en 16+

€ 695

sport & cultuur + waterski/wakeboard (3)

Z1 t/m Z9

10 - 15 en 16+

€ 675

(1) met 4 vaarbeurten per dag
(2) met 17 vaarbeurten per week
(3) inclusief uitstap naar Milaan en 2 vaarbeurten per dag

Z1

vr 29.06 - zo 08.07.18

Z2

vr 06.07 - zo 15.07.18

Z3

vr 13.07 - zo 22.07.18

Z4

vr 20.07 - zo 29.07.18

Z5

vr 27.07 - zo 05.08.18

Z6

vr 03.08 - zo 12.08.18

Z7

vr 10.08 - zo 19.08.18

Z8

vr 17.08 - zo 26.08.18

Z9

vr 24.08 - zo 02.09.18

PRIJS INCLUSIEF

OP- EN AFSTAPPLAATSEN

PRIJS EXCLUSIEF

Op- en afstapplaatsen kunnen geannuleerd worden indien er geen
acht deelnemers voor een bepaalde locatie kozen.
De busreis gebeurt ’s nachts met aankomst ’s morgens in Italië. Idem
bij de terugkeer naar België.

•
•
•
•
•

verblijf in vol pension
vervoer per luxeautocar
alle sportactiviteiten en nevenactiviteiten
alle geprogrammeerde uitstappen
permanente begeleiding en animatie

• annuleringsverzekering (€ 26)
• reisbijstands- en reisonderbrekingsverzekering (€ 26)
• all-in verzekeringspakket (voornoemde verzekeringen samen, € 32)

•
•
•
•
•

Lichtervelde (stelplaats busfirma)
Loppem (carpoolparking LAC)
Drongen (E40 Oostende-Brussel)
Groot-Bijgaarden (E40 Oostende-Brussel)
Bierges (E411 Brussel-Namen)
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COMO 18+

op uit trekken met een kajak, een tochtje op het meer doen
met SUP, met het openbaar vervoer een uitstap maken naar
mooie dorpen of steden in de buurt (Milaan is slechts 1u30
rijden), hiken in de bergen rondom, een mountainbike huren,
het meer oversteken met een veerpont, een vlucht met een
watervliegtuig, mogelijkheden genoeg! Onze centrumverantwoordelijke ter plaatse helpt je met plezier aan alle nuttige
info. Je verblijft in vol pension, net als de rest van de groep.
PROGRAMMA

Ben je 18+ en wil je wel graag mee om je waterski- of wakeboardniveau op te krikken maar ook zelfstandig van je
vakantie kunnen genieten? Dat kan!
We plannen altijd een dag vooraf je vaarbeurten zodat je
makkelijk je vrije uren kunt invullen. Daarin kan je er eens
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PERIODE

LEEFTIJD

PRIJS

12 waterski/wakeboardbeurten Z4 - Z5 - Z6
per week (2/dag)

18+

€ 645

24 waterski/wakeboardbeurten Z4 - Z5 - Z6
per week (4/dag)

18+

€ 745

Je vaarbeurten, verblijf in vol pension en gebruik van sportmateriaal
van het vakantiecentrum zijn inbegrepen. Tickets voor uitstappen en
andere activiteiten op eigen initiatief zijn niet inbegrepen. Het sportmateriaal is vrij beschikbaar, rekening houdend met de sportprogramma’s van de jeugdgroepen die in het centrum verblijven.

PRIMAVERA
@COMO
Como Sportievak
Sala Comacina
Comomeer, Italië

Een paasvakantie onder de lentezon !

LOCATIE EN VERBLIJF
De eerste lentezon, opstaan met een fabelachtig uitzicht op
een glinsterend meer, sport, spel en een brok cultuur: het
Comomeer is een topbestemming in de paasvakantie! Je
verblijft in vol pension in ons eigen vakantiecentrum. Onze
kookteams schotelen je de heerlijkste huisbereide maaltijden
voor en de monitoren zorgen dat je je ’s avonds niet verveelt.

SPORT- EN CULTUURMIX

“Sportieve vakantie” is de vlag die deze lading helemaal
dekt. Je krijgt een week vol afwisseling met tal van sporten
en uitstappen. We gaan op stap in de omliggende kleine
dorpjes, brengen een bezoek aan de plaatselijke hoofdstad
Como, verkennen de wekelijkse markt en trekken een dag
naar de cultuur- en modestad Milaan. Sportieve pret valt er
te beleven met de kajak of SUP op het meer, tijdens partijtjes voetbal, volley, tafeltennis of basket, bij een afdaling in
de omliggende bergen, met challengegames en teambuilding en wie weet… zelfs met een lenteduik in het water.

PROGRAMMA

PERIODE

PRIJS

sport- en cultuurmix 10 - 16

LEEFTIJD

07.04 - 14.04.18

€ 635

voetbalstage

07.04 - 14.04.18

€ 635

10 - 16

VOETBALSTAGE

Een week vol voetbal, sport en spelplezier maar ook een
brokje cultuur en natuurpracht. Een unieke kans! Voor de
voetbaltrainingen zijn er volledig aangepaste accommodaties, waarbij we zowel indoor als op kunstgras kunnen
spelen. Naast de trainingen wordt er ook al eens een
oefenmatch georganiseerd tegen lokale spelers. Een fijne
manier om te verbroederen met de plaatselijke bevolking
want voetbal is feest!
Uiteraard krijg je ook de kans de prachtige streek te verkennen. Met de kajak een tochtje op het meer, een bezoek
aan het eilandje, de sfeer opsnuiven op een plaatselijke
markt,… Als hoogtepunt van de week gaan we naar Milaan,
waar we San Siro - het stadion van Inter en AC Milan bezoeken.

PRIJS INCLUSIEF

OP- EN AFSTAPPLAATSEN

PRIJS EXCLUSIEF

Op- en afstapplaatsen kunnen geannuleerd worden indien er geen
acht deelnemers voor een bepaalde locatie kozen.
De busreis gebeurt overdag met aankomst ’s avonds in Italië. Idem bij
de terugkeer naar België.

•
•
•
•
•

verblijf in vol pension
vervoer per luxeautocar
alle sportactiviteiten en nevenactiviteiten
alle geprogrammeerde uitstappen
permanente begeleiding en animatie

• annuleringsverzekering (€ 26)
• reisbijstands- en reisonderbrekingsverzekering (€ 26)
• all-in verzekeringspakket (voornoemde verzekeringen samen, € 32)

•
•
•
•
•

Lichtervelde (stelplaats busfirma)
Loppem (carpoolparking LAC)
Drongen (E40 Oostende-Brussel)
Groot-Bijgaarden (E40 Oostende-Brussel)
Bierges (E411 Brussel-Namen)

PROGRAMMA

LEEFTIJD

PRIJS

voetbalstage

10 - 16

€ 635
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