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“Vayamundo” betekent letterlijk: 

 “Ga en ontdek de wereld”.  

Een verrassend boeiende wereld vol inspiratie 

en deals voor een deugddoende  

en zinvolle vrijetijdsbesteding. 

Op www.vayamundo.be vindt u behalve de 

club in Houffalize en club Vayamundo  

De Kinkhoorn & Ravelingen in Oostende ook 

themareizen, leuke daguitstappen, bruisende 

evenementen en interessante koopvoordelen.

Ga en ontdek  
de wereld! 
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Club VAYAMUNDO  
Ol Fosse d’Outh

Logement

Ruime keuze:  
250 gezellige kamers en appartementen  
met zicht op de Ourthe en zijn vallei. 

Lekkerbekken

Het all-in buffet restaurant verwent jong en oud, 
zeker met het kindvriendelijke Fossy buffet.  
In het gezellige restaurant kan u terecht voor een 
lekker wildmenu. Geniet van een “Chouffe” in de 
lounge tijdens een spektakel, in de bibliotheek of 
op het terras. 

De nummer 1 vakantieclub  

in de Belgische Ardennen heeft 

alles onder één dak. De ideale 

plaats om te genieten als koppel, 

met familie of onder vrienden. 

Genieten van uw vrije tijd. 

Ondertussen bouwt u aan een 

betere wereld.
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Wellness

Plezier voor iedereen in het zwembad met 
whirlpools, glijbaan en sauna. Sportief uitleven 
kan u in de fitness en het sportterrein buiten. 

Animatie

Ons animatieteam stelt voor u een programma 
op maat samen. Mogelijkheden genoeg in de 
club, in de Ardennen, Duitsland en Luxemburg. 
Mis de creaclub niet. ‘s Avonds zijn er 
optredens en de kinderen kunnen terecht in de 
indoorspeeltuin en de kinderboerderij.

De lounge en het restaurant kenden reeds een 

volledige gedaantewisseling in 2014.  

In 2015 beëindigen wij de werken aan de 

receptie en de vergaderaccommodatie. Ook de 

familiekamers zullen tegen juli 2015 helemaal 

opgefrist zijn. U kan over het hele gebouw WIFI 

ontvangen. Ook de fietsers worden extra verwend 

met de bike wash en de extra kleedkamers met 

douche voor de late vertrekkers. Mis ook onze zondagse 

brunch niet. Echt iets voor levensgenieters. Daarbovenop 

krijgt u een late check out! In deze zeer mooi gerenoveerde 

club voelt u zich beslist snel thuis!

U kan dit extra voordelig ontdekken dankzij de 

early booking korting van 10% bij reservatie 

van minstens 90 dagen op voorhand.

Op vertoon van uw gezinsspaarkaart 
geniet u van 5% korting op uw verblijf.  

Deze korting is enkel geldig op 

rechtstreekse boekingen, voor het gezin 

dat lid is (niet heel de familie) en is niet 

cumuleerbaar met andere reducties of 

promoties.

NIEUW! 

EARLY
BOOKING 

5%  
KORTING
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DE NR. 1 VAKANTIECLUB  
IN DE ARDENNEN  
HEEFT VEEL TE BIEDEN

Uniek logeren
• WIFI: gratis in de hele club.
•  De bedden worden steeds opgemaakt  

en er is badlinnen voorzien.
•  Gezellige kamer met douche.
•  Familiekamers met slaaphoek met afzonderlijke 

bedden en een zetelbed en douche.
•  Family Flats met 2 slaapkamers met douche en 

praktische keuken. In de slaapkamers vindt u 
afzonderlijke bedden of stapelbed. In de living is er 
een kastbed voorzien. 

• Nieuw! Afgesloten garages te huur voor € 5,00/dag
• Babybed: € 5,00/nacht
• Verblijftaks: tarief per persoon en per nacht: 

€ 0,50/volwassene, € 0,30/kind 3 - 11 jaar
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Wat te doen in de club
Gratis:
• Aqua l’O: Mooi zwembad met glijbaan, 

bubbelbaden, neksproeiers, kinderbad en 
wildwaterkanaal (badmuts verplicht).

•  Toegang tot de sauna is inbegrepen.
•  Het bos van Fossy, een binnenspeeltuin.
•  Buitenspeeltuin en sportterrein.
•  Kinderboerderij en wandelingen met ezels.
•  Uitgestippelde wandelingen te downloaden via 

QR-code.
•  Crea-atelier waar jong en oud de mooiste 

werkjes maken.
•  Ieder weekend wordt er een wandeling met een 

plaatselijke Ranger georganiseerd, zoek zo mee 
naar de bevers en krijg survivaltips.

•  Georganiseerde sporten met monitor in 
schoolvakantie.

•  Onze goed uitgeruste fitnessruimte staat ter 
uwer beschikking.

•  Eén keer per week kan u een live-optreden 
meemaken.

•  Op zaterdag tovert de goochelaar een glimlach 
op ieders gezicht. 

•  Ieder weekend ontvangt de clown u met 
ballonplooien en grime.

•  Dagelijks mooie prijzen te winnen tijdens de 
bingo gedurende de activamidweken.

•  Buiten petanque banen.
•  Tijdens de activamidweken is een busuitstap 

inbegrepen. In 2015 gaan wij naar de Eifel. 
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LEKKERBEKKEN

Ontbijt
Een uitgebreid ontbijt met live cooking 
vindt u in het buffetrestaurant LE BUFFET 
tussen 7u30 en 10u00.

Optie: 

Brunch: Op zondag bieden wij ook van 
11u00 tot 15u00 een brunch met koude 
en warme gerechten. De ideale formule 
om iets te vieren. Voor de jarige hebben 
wij daarenboven een leuke verrassing. 
Reservatie is noodzakelijk.
Supplement € 20,00/volwassene en  
€ 10,00/kind (3-11 jaar) op logies  
en ontbijt.

Lunch
In de Vayamundo dine & lounge kan men 
terecht voor een snelle lunch aan een 
scherpe prijs en met zicht op de Ourthe.
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Diner
Het buffetrestaurant LE BUFFET biedt  
iedere avond gerechten zoals in grootmoeders tijd:
• Soep 
• Saladebuffet
• Voorgerecht 
• Keuze tussen 2 warme gerechten 
• Dessertbuffet
• Dranken à volonté  

(water, frisdrank, pils, huiswijn van het vat)

Gastronomische verwennerij aan tafel bediend in 
het restaurant Au Bec du Féyi.
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ONTDEK  
DE OMGEVING
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Actief
Aan de receptie vindt u handige beschrijvingen van heel wat boeiende 
wandelingen in de omgeving van Houffalize. U bevindt zich in het 
mekka van mountainbike. Zowel routes als fietsen zijn verkrijgbaar. 
Iets minder spectaculair maar even mooi zijn de fietstochten op de 
Ravel. Bij voldoende water kan u raften en kayakken op de Ourthe, de 
Lesse of de Semois. 

Pretparken
Via de receptie krijgt u korting op een aantal attracties: in Houffalize in 
Houtopia, in le Labyrinthe in Durbuy, in park l’Ovive in Dochamps en 
in de grotten van Han. Mis ook de Monde Sauvage met safari niet en 
de Grotten van Remouchamps. Bij de watervallen van Coo ontdekt u 
Plopsa Coo. 

Streekproducten
Proef de lekkere specialiteiten: in het naburig dorpje ligt de brouwerij 
La Chouffe. Nieuw is de brouwerij Lupulus in Gouvy. Verder weg 
vindt u de abdijen van Orval en Rochefort. Diegenen die van zoet 
houden, kunnen hun hartje ophalen in de chocolaterieën in de buurt 
van La Roche bij Cyril en Defroidmont. Iets verder bevinden zich de 
chocoladefabriek van Jacques en de Abdij van Val Dieu. De gekende 
Ardense ham en salami vindt u o.a. in Marcassou.

De slag om de Ardennen
Herbeleef de Battle of the Bulge. Het prachtig vernieuwde Bastogne 
War Museum laat een onvergetelijke indruk op u na. Ook de moeite is 
het Oorlogsmuseum in het kasteel van Clervaux in Luxemburg.  
Zo ontdekt u ook dit gezellig dorpje. Op de terugweg kan u inkopen 
doen in één van de voordelige Luxemburgse winkelcentra.

Ontdek de unieke kastelen
In de nabije buurt liggen de kastelen van La Roche en Vieuxville. 
Een mooie rit door de Oost kantons brengt u naar het prachtig 
gerestaureerde kasteel van Reinhardstein. Dit ligt aan de voet van het 
stuwmeer van Robertville. Mis de lekkere salaisons in Malmédy niet.
In Luxemburg is het kasteel van Clervaux een topper met zijn  
3 boeiende musea en gezellig centrum.

Duitse gemütlichkeit
Niet alleen in de kerstperiode is Monschau de moeite waard om 
te bezoeken. In ArsKRIPPANA is het altijd Kerst met de grootste 
Kerststaltentoonstelling. 
Trier is de oudste stad van Duitsland, u vindt er nog veel Romeinse 
herinneringen.
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BELEVENISSEN

Kamer Prijs per persoon per nacht

Basisprijs 2015

Belevenis

Family flats

kamer + ontbijt

+ 12 jaar € 69,75

6 - 11 jaar € 34,50

3 - 5 jaar € 34,50

2 nachten 3 nachten 4 nachten 7 nachten met ontbijt met halfpension

prijs per family flat € 270,00 € 405,00 € 440,00 € 693,00

+ 12 jaar per dag € 12,00 € 38,50

6 - 11 jaar per dag € 6,00 € 19,25

3 - 5 jaar per dag gratis gratis

Supplement single: € 15,00/dag | Geen single supplement voor éénoudergezinnen

Happy Family Holiday 
Dé club voor actieve, comfortabele familievakanties in volle natuur.  
Een super vakantie voor gezinnen die van wat actie en avontuur 
houden. Een pittige wandeling, zwemmen, fitnessen, een tochtje per 
ezel langs de oevers van de Ourthe…

Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self service, dranken 
inbegrepen tijdens de maaltijden, fossybuffet voor de kinderen 
•  Mis ook niet: ballonplooien, grime, crea, optreden goochelaar, 

dansavond met DJ, wandeling met Ranger, gratis zwembad met sauna, 
gratis fitness, kinderboerderij, Fossybos, wandeling met ezels

• Neem deel aan onze fotozoektocht en win een verblijf!

Aanbod geldig tijdens de Belgische schoolvakanties 2015.

HAPPY FAMILY HOLIDAY 2 nachten 3 nachten 4 nachten 5 nachten 6 nachten 7 nachten

weekend + 12 jaar halfpension € 139,50 € 205,50 € 272,00 € 335,00 € 400,50 € 465,50

weekend 6 - 11 jaar halfpension € 43,00 € 52,50 € 64,00 € 71,25 € 79,50 € 85,75

weekend 3 - 5 jaar halfpension € 43,00 € 52,50 gratis gratis gratis gratis
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Themavakanties

Halloween
• Optreden voor de kinderen op 

dinsdag, vrijdag en zaterdag
• Halloweenwandeling en bal  

op 31 oktober 2015

Pasen
• Optreden voor kinderen op dinsdag, vrijdag en 

zaterdag
• De paasklokken komen langs bij Vayamundo en 

strooien paaseieren rond op zondag 12 april 2015

Carnaval
• Optreden op dinsdag,  

vrijdag en zaterdag
• Carnavalbal en verkiezing  

van het mooiste kostuum  
op 14 februari 2015

Carnaval

Halloween

Pasen

Van 13/2 tot 22/2

Van 29/10 tot 8/11

Van 3/4 tot 19/4
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Brunch arrangement van vrijdag tot zondag

Sluit een relaxerend weekend in de Ardennen af met een uitgebreide brunch.

• Avondmaal in self service restaurant LE BUFFET,  
dranken inbegrepen tijdens het diner,  
fossybuffet voor de kinderen

•  Zaterdagochtend: uitgebreid ontbijtbuffet,  
zondag van 11u00 tot 15u00: overheerlijke uitgebreide brunch 

•  Verrassing voor de jarige
•  Late check out om 16:00
•  Mis ook niet: ballonplooien, grime, crea, optreden goochelaar,  

dansavond met DJ, wandeling met Ranger, gratis zwembad met sauna,  
gratis fitness, kinderboerderij, binnenspeeltuin Fossybos

Aanbod geldig elk weekend tussen 15 januari en 31 december 2015,  
behalve tijdens het weekend van 1 tot 3 mei en de maand juli 2015.

BRUNCH ARRANGEMENT PRIJS

weekend + 12 jaar halfpension € 159,50

weekend 6 - 11 jaar halfpension € 53,00

weekend 3 - 5 jaar halfpension € 53,00

PROMO
van 4/1 tot 2/4

- € 25,00
voor volwassenen

Supplement single: € 15,00/dag | Geen single supplement voor éénoudergezinnen

NIEUW! 
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Ontdekkingsmidweek van maandag tot vrijdag

Ontdek de vernieuwde club aan een scherpe prijs.

• Halfpension of volpension - LE BUFFET
•  Beleveniswandeling met een Peket in een jachthut
•  Gezondheidsworkshops met Dr. De Cock
•  Mis ook niet: gratis zwembad met sauna, gratis fitness
• Elke week organiseren wij een uitstap naar Bastogne

Aanbod geldig van 26 tot 29 januari 2015, van 20 tot 24 april 2015,  
van 4 tot 7 mei 2015, van 18 tot 22 mei 2015, van 19 tot 23 oktober 2015  
en van 9 tot 13 november 2015.

ONTDEKKINGSMIDWEEK MIDWEEK

+ 12 jaar halfpension € 245,00

+ 12 jaar volpension € 299,00

Lazy Sunday van zondag tot maandag

Maak er een extra lang weekend van!

• 2 dagen/1 nacht, met aankomst op zondag 
• 1 x ontbijt
• 1 x 4-gangen menu met bediening aan tafel op zondagavond  

met Maitrankaperitief, ½ fles wijn en water inbegrepen  
tijdens de maaltijd

Aanbod geldig op alle zondagen tussen 15 januari en 31 december 2015,  
behalve tijdens de maand juli 2015.

LAZY SUNDAY PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 85,00

6 - 11 jaar halfpension € 25,00

3 - 5 jaar halfpension € 25,00

Supplement single: € 15,00/dag 
Geen single supplement voor éénoudergezinnen
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Tafelen langs de Ourthe van vrijdag tot zondag

Een zorgeloos gastronomisch weekendje zoals echte Bourgondiërs.

• Diners in au Bec du Féyi worden aan tafel bediend:
• Vrijdagavond: 3-gangenmenu
• Zaterdagavond: 4-gangenmenu met Maitrankaperitief
• ½ fles wijn en water inbegrepen tijdens de maaltijden

•  Ontbijt in buffetrestaurant LE BUFFET
•  Mis ook niet: ballonplooien, grime, crea,  

optreden goochelaar, dansavond met DJ,  
wandeling met Ranger, gratis zwembad met sauna,  
gratis fitness, kinderboerderij, Fossybos

Aanbod geldig elk weekend tussen 15 januari  
en 31 december 2015, behalve tijdens het weekend  
van 1 tot 3 mei en de maand juli 2015.

TAFELEN LANGS DE OURTHE PRIJS

weekend + 12 jaar halfpension € 160,50

weekend 6 - 11 jaar halfpension € 47,00

weekend 3 - 5 jaar halfpension € 47,00

Supplement single: € 15,00/dag | Geen single supplement voor éénoudergezinnen
Supplement brunch: + 12 jaar: € 20,00 | 3 - 11 jaar: € 10,00
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Ontdekkingsweekend PROMOTIE vrijdag tot zondag

Onze club is aan het vernieuwen, kom het als eerste ontdekken!

• 2 overnachtingen van vrijdag tot zondag
• Halfpension - LE BUFFET 
• Mis ook niet: ballonplooien, grime, crea,  

optreden goochelaar, dansavond met DJ,  
wandeling met Ranger, gratis zwembad  
met sauna, gratis fitness, kinderboerderij,  
Fossybos, wandeling met ezels

Aanbod geldig elk weekend van  
4 januari 2015 tot 2 april 2015.

ONTDEKKINGSWEEKEND PRIJS

 + 12 jaar halfpension € 115,00

6 - 11 jaar halfpension gratis

3 - 5 jaar halfpension gratis



17
Belevenissen in de Ardennen 2015

 

 
Romantisch Valentijn midweek van maandag tot vrijdag

Tijd voor elkaar en de Ardennen.

• € 1,00 korting per huwelijksjaar per koppel
• Welkomstdrink
•  Halfpension of volpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet,  

avondmaal in self service, dranken inbegrepen tijdens  
de maaltijden, middagbuffet met drank (bij volpension)

•  1 x speciaal Valentijnmenu: 4-gangenmenu  
met ½ fles wijn en water per persoon

•  Uitstap naar de Eifel streek  
(busvervoer en lunch inbegrepen -  
enkel in volpension: hoofdgerecht  
+ 1 drankje)

•  Donderdag: Valentijnsbal
• Begeleide thematische natuurwandeling
•  Gezondheidsworkshops met Dr. De Cock
•  Mis ook niet: gratis zwembad  

met sauna, gratis fitness

Aanbod geldig van 9 februari 2015  
tot 13 februari 2015.

ROMANTISCH VALENTIJN MIDWEEK MIDWEEK

+ 12 jaar halfpension € 254,00

+ 12 jaar volpension € 309,00

PROMO

- € 1,00
per huwelijksjaar per koppel  
op vertoon van het huwelijks- 
boekje en een huwelijksfoto
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Valentijn weekend van vrijdag tot zondag

Geniet van de prachtige omgeving en van elkaar

• Diners in au Bec du Féyi worden aan tafel bediend:
• Vrijdagavond: 3-gangen “candle light dinner”  

met ½ fles wijn en water per persoon
• Zaterdagavond: 4-gangen Valentijn menu  

met ½ fles wijn en water per persoon 
•  Aperitief van de verliefden op zaterdagavond
• Valentijnsverrassing
•  Ontbijt in buffetrestaurant LE BUFFET
•  Mis ook niet: weekendanimatie, dansavond met DJ,  

wandeling met Ranger, gratis zwembad met sauna,  
gratis fitness

Aanbod geldig van 13 februari 2015 tot 15 februari 2015.

VALENTIJN WEEKEND PRIJS

 + 12 jaar halfpension € 160,50

6 - 11 jaar halfpension € 47,00

3 - 5 jaar halfpension € 47,00

Er even tussenuit van zondag tot vrijdag

Ideaal voor wie buiten het toeristisch seizoen er even tussenuit wil. 

•  Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet,  
avondmaal in self service, dranken inbegrepen  
tijdens de maaltijden

•  Geniet van de rust van de vallei van de Ourthe
• Gratis zwemmen met sauna
• Gratis fitness

Aanbod geldig in 2015 van zondag tot vrijdag,  
behalve tijdens de Belgische schoolvakanties  
en de activa midweken.

ER EVEN TUSSENUIT 2 nachten 3 nachten 4 nachten 5 nachten

+ 12 jaar halfpension € 135,50 € 202,50 € 268,00 € 327,50

6 - 11 jaar halfpension € 41,00 € 48,75 € 60,00 € 70,00

3 - 5 jaar halfpension gratis gratis gratis gratis
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Activa midweek van maandag tot vrijdag 

Op zoek naar een origineel cadeau voor de liefste grootvader en/of grootmoeder  
van de hele wereld? Een activa midweek zal hen zeker bekoren!

• Halfpension of volpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self service, dranken inbegrepen tijdens 
de maaltijden, middagbuffet met drank (bij volpension)

•  Beleveniswandeling met een Peket in een jachthut 
•  Uitstap naar de Eifel streek (busvervoer en lunch - schotel met drank - inbegrepen bij volpension)
•  Dansavond
•  Initiatie Nordic Walking, medisch bekeken
•  Gezondheidsworkshops met Dr. De Cock
•  Relaxerend dansen met Bio Danza
•  Mis ook niet: gratis zwembad met sauna, gratis fitness

Midweek: aanbod geldig van 25 tot 29 mei, van 1 tot 5 juni, van 8 tot 12 juni*, van 15 tot 19 juni,  
van 22 tot 26 juni, van 31 augustus tot 4 september, van 7 tot 11 september, van 14 tot 18 september,  
van 21 tot 25 september* en van 28 september tot 2 oktober 2015

Week: aanbod geldig van 25 mei tot 1 juni, van 1 tot 8 juni, van 8 tot 15 juni,van 15 tot 22 juni,  
van 22 tot 29 juni, van 31 augustus tot 7 september, van 7 tot 14 september, van 14 tot 21 september,  
van 21 tot 28 september en van 28 september tot 5 oktober 2015

*Busvervoer mogelijk met een professionele busmaatschappij in de 
periodes met een sterretje. Zie Houffa express
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ACTIVA MIDWEEK MIDWEEK WEEK

+ 12 jaar halfpension € 254,00 € 384,50

+ 12 jaar volpension € 309,00 € 481,00

Supplement single: € 15,00/dag 
Geen single supplement voor de 25 eerste singles die boeken

Houffa  
express
met diverse op- en afstapplaatsen:
• Oostende: Ravelingen
• Oostkamp: Van der Valk
• Gent: Ikea
• Groot-Bijgaarden: parking E40
• Leuven: kruising Terbankstraat/parking ziekenhuis
• Lummen: café afrit 26
• Hasselt-zuid: benzinestation Oeral
• Luik: Station Guillemins (kiss & ride)

Minimum 15 deelnemers per traject
Heen en terug voor € 35,00
Uren worden tijdig meegedeeld
 
NIEUW UURROOSTER!
Aankomst in Houffalize op maandag rond 13u30  
en vertrek vanuit Houffalize op vrijdag om 14u00.

Enkel in de periodes aangeduid met een sterretje *
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Weekend Roc d’Ardenne van vrijdag tot zondag

Mis het MTB-event van het jaar niet!

• Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self service,  
dranken inbegrepen tijdens de maaltijden, fossybuffet voor de kinderen

•  Aangepaste maaltijd voor de wielrenners
•  Fietsbewaking 24/24 van 1/5 15 uur tot 3/5 15 uur
•  Check out om 10 uur  

supplement voor een check-out tot 17 uur: € 30,00 per kamer

Aanbod geldig van 1 mei 2015 tot 3 mei 2015.

WEEKEND ROC D’ARDENNE PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 165,00

6 - 11 jaar halfpension € 46,50

3 - 5 jaar halfpension € 46,50



22
Belevenissen in de Ardennen 2015

 
Super family weekend van vrijdag tot zondag

Niets boven een familiaal weekend in de Ardennen.  
U vertrekt als een familie en komt terug als een super familie.

• Halfpension - LE BUFFET:  
ontbijtbuffet, avondmaal in self service,  
dranken inbegrepen tijdens de maaltijden,  
fossybuffet voor de kinderen

•  Op zoek naar het huis van Fossy in de Ardense bossen
•  GPS Wandeling: vind de schat 
•  Mis ook niet: ballonplooien, grime,  

crea, optreden goochelaar,  
dansavond met DJ, wandeling met Ranger,  
gratis zwembad met sauna,  
gratis fitness, kinderboerderij,  
Fossybos, wandeling met ezels

Aanbod geldig van 3 april 2015 tot 3 januari 2016  
behalve van 1 mei 2015 tot 3 mei 2015.

SUPER FAMILY WEEKEND PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 139,50

6 - 11 jaar halfpension € 43,00

3 - 5 jaar halfpension € 43,00

Supplement single: € 15,00/dag 
Geen single supplement  
voor éénoudergezinnen
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Fietsweekend van vrijdag tot zondag

Ontdek het MTB wereldbekercircuit en het parcours van Luik - Bastenaken - Luik.  
Vlakker zijn de verkeersvrije wegen op de Ravel.

• Halfpension in HET BUFFET
• MTB en elektrische fietsen te huur vanaf juni
• MTB en fietsroutes beschikbaar
• Bike wash
• NIEUW: er zijn douches beschikbaar op zondagnamiddag (vanaf maart)
• Fietsenberging

Aanbod geldig elk weekend tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015,  
behalve van 1 mei 2015 tot 3 mei 2015.

Weekend “MotArdennen” van vrijdag tot zondag

Zalig cruisen op de Ardense wegen

• 2 nachten halfpension
• Roadbook met verschillende motorroutes vanuit Houffalize
• Mogelijkheid om uw motorpak te drogen
• Afgesloten garage

Aanbod geldig elk weekend tussen 1 april 2015 en 31 december 2015  
behalve van 1 mei 2015 tot 3 mei 2015.

FIETSWEEKEND PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 139,50

6 - 11 jaar halfpension € 43,00

3 - 5 jaar halfpension € 43,00

MOTARDENNEN PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 139,50

6 - 11 jaar halfpension € 43,00

3 - 5 jaar halfpension € 43,00
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Vaderdag weekend van vrijdag tot zondag

Leve papa!

• Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self 
service, dranken inbegrepen tijdens de maaltijden

• Wijndegustatie voor de papa’s terwijl mama en de kinderen  
voor papa een verrassing voorbereiden

•  Mis ook niet: ballonplooien, grime, crea, optreden goochelaar,  
dansavond met DJ, wandeling met Ranger, gratis zwembad met 
sauna, gratis fitness, kinderboerderij, Fossybos

Aanbod geldig van 12 juni 2015 tot 14 juni 2015.

VADERDAG WEEKEND PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 139,50

6 - 11 jaar halfpension € 43,00

3 - 5 jaar halfpension € 43,00

Moederdag weekend van vrijdag tot zondag

Mama-verwen-weekend!

• Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self service,  
dranken inbegrepen tijdens de maaltijden

• Surprise voor mama terwijl papa  
en de kinderen een verrassing maken voor mama 

•  Mis ook niet: ballonplooien, grime, crea, optreden goochelaar,  
dansavond met DJ, wandeling met Ranger, gratis zwembad met sauna,  
gratis fitness, kinderboerderij, Fossybos, wandeling met ezels

Aanbod geldig van 8 mei 2015 tot 10 mei 2015.

MOEDERDAG WEEKEND PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 139,50

6 - 11 jaar halfpension € 43,00

3 - 5 jaar halfpension € 43,00

Supplement single: € 15,00/dag 
Geen single supplement voor éénoudergezinnen

Supplement single: € 15,00/dag 
Geen single supplement voor éénoudergezinnen
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Sinterklaas weekend van zaterdag tot zondag

Hij komt, hij komt, ... 

• Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self service,  
dranken inbegrepen tijdens de maaltijden

•  Op zoek naar de Sint
•  Sinterklaas spektakel
•  Geschenk voor ieder kind
•  Mis ook niet: ballonplooien, grime, crea, optreden goochelaar,  

live-optreden, wandeling met Ranger, gratis zwembad  
met sauna, gratis fitness, kinderboerderij, Fossybos

Aanbod geldig van 21 november 2015 tot 22 november 2015.

SINTERKLAAS WEEKEND PRIJS

+ 12 jaar halfpension € 75,00

6 - 11 jaar halfpension € 39,00

3 - 5 jaar halfpension € 39,00
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Midweek kerst special van maandag tot vrijdag

Proef de kerstsfeer in de Ardennen.

• 4 overnachtingen, aankomst op maandag
• LE BUFFET: ontbijtbuffet,  

avondmaal in self service, dranken inbegrepen  
tijdens de maaltijden

•  2x middagmaal in zelfbediening op 9 december en 11 december 
•  Bezoek aan de Kerstmarkt van Trier op 10 december
•  Bezoek aan de Kerstmarkt van Valkenburg op 8 december
•  Musette-avond
•  Mis ook niet: gratis zwembad met sauna, 

gratis fitness

Aanbod geldig van 7 december 2015 tot 11 december 2015.

MIDWEEK KERST SPECIAL MIDWEEK

+ 12 jaar € 309,00

Supplement single: € 15,00/dag 
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Nieuwjaar 
Van oud naar nieuw in stijl.

• 3 overnachtingen, aankomst op 29 december of 30 december 2015
• Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self service,  

dranken inbegrepen tijdens de maaltijden
•  Muzikaal spektakel op 30 december 2015
•  Oudejaar classic: gastronomisch menu met muziek  

vanaf 18u30: 7-gangen in galabalstijl
• OF Oudejaar fiesta: buffet met muziek  

vanaf 20u00: een walking dinner met cava en oesterbar, show cooking
• Brunch op 1 januari 2016
•  Mis ook niet: ballonplooien, grime,  

crea, optreden clown, live-optreden, wandeling met Ranger,  
gratis zwembad met sauna, gratis fitness,  
kinderboerderij, Fossybos

Aanbod geldig van 29 december 2015 tot 1 januari 2016  
of van 30 december 2015 tot 2 januari 2016.

NIEUWJAAR CLASSIC FIESTA

+ 12 jaar halfpension € 332,00 € 332,00

6 - 11 jaar halfpension € 152,00 € 152,00

3 - 5 jaar halfpension € 152,00 € 152,00

Supplement single: € 15,00/dag 
Geen single supplement  
voor éénoudergezinnen
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Vayamundo Garden Event - O’Naturel 18 september - 21 september 2015

Dit evenement is een ware primeur voor de provincie Luxemburg en zal doorgaan op het domein van 
Vayamundo Ol Fosse d’Outh in Houffalize.

De geografische ligging van het domein is uitzonderlijk gemakkelijk bereikbaar. We bevinden ons namelijk in 
het hart van de Belgische Ardennen, niet ver van Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg.

De site van Vayamundo Ol Fosse d’Outh is uitermate geschikt om een internationaal event van dergelijke 
omvang op poten te zetten. Zo beschikt het congres- en vakantiecentrum over conferentiezalen, restaurants, 
een omvangrijk buitenterrein, ...

Waarom “O’Naturel”?
Dit evenement heeft tot doel om alles wat te maken heeft met de natuur, het milieu, de biodiversiteit en de 
lokale vakkundigheid, ... in de verf te zetten. Een uitgebreid programma, zoals u straks zelf zal kunnen zien! 
De keuze voor “O’Naturel” was snel gemaakt omdat de benaming kan gebruikt worden in zowel het Frans, 
Nederlands, Duits als Engels, wat essentieel is voor een heldere communicatie.

Nieuwjaar 
Van oud naar nieuw in stijl.

• 3 overnachtingen, aankomst op 29 december of 30 december 2015
• Halfpension - LE BUFFET: ontbijtbuffet, avondmaal in self service,  

dranken inbegrepen tijdens de maaltijden
•  Muzikaal spektakel op 30 december 2015
•  Oudejaar classic: gastronomisch menu met muziek  

vanaf 18u30: 7-gangen in galabalstijl
• OF Oudejaar fiesta: buffet met muziek  

vanaf 20u00: een walking dinner met cava en oesterbar, show cooking
• Brunch op 1 januari 2016
•  Mis ook niet: ballonplooien, grime,  

crea, optreden clown, live-optreden, wandeling met Ranger,  
gratis zwembad met sauna, gratis fitness,  
kinderboerderij, Fossybos

Aanbod geldig van 29 december 2015 tot 1 januari 2016  
of van 30 december 2015 tot 2 januari 2016.
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Check in / check out 
Check in: 17 uur / Check out: 10 uur

Annulatievoorwaarden
Bij tijdige verwittiging en na voorlegging van de nodige attesten storten  
wij het betaalde bedrag, verminderd met de administratiekosten, terug:
•  Tot 2 maanden voor aankomst: € 8,00 administratiekosten
•  Vanaf 2 maanden tot 14 dagen voor aankomst: € 16,00 administratiekosten
•  Vanaf 14 dagen voor aankomst: € 30,00 administratiekosten

Huisdieren
Huisdieren zijn om hygiënische redenen niet toegelaten

Leeftijdscategoriën
• + 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: 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 infrastructuur, wordt in geen enkel 
geval een financiële vergoeding toegekend. Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar 
en zijn niet van toepassing op andere promoties.

Praktische informatie

Vayamundo 
Business Laat de frisse  

ideeën aanwaaien.
Onze 15 vergaderzalen en  
congreszaal bieden ruimte voor 
5 tot 800 deelnemers. De bossen 
voor de deur nodigen u uit voor 
teambuilding-activiteiten. Jaren 
ervaring maakt van uw event een 
succes. Wij stellen graag met u 
samen een op maat gemaakte 
offerte op.



Contactgegevens:
VAYAMUNDO
Zeedijk 290 - 330, 8400 Oostende

www.vayamundo.be
xxx@vayamundo.be
tel.: xxx


