Zeeklassen in

Het verblijfscentrum

Interesse in meer?

• 3 ha omheinde tuin en speelterrein
• Slaapmogelijkheid tot 90 - 120 personen
• Prachtige natuur en vlakbij de zee
• Drie polyvalente zalen tussen 70m2 en 135m2
• Atelierruimtes met 3 uitgewerkte activiteiten (groenatelier, crea-atelier, kookatelier)
• Gebruik van een aparte keuken voor kookactiviteiten
• Kampvuurmogelijkheid, gebruik van muziekinstallatie
• Leeshoek en volksspelen (voor regen- en avondactiviteiten)
• Gebruik van de strandkoffer & spelkoffer

Neem gerust contact op met Katrijn Crabbé (cadzandie@ideekids.be). We maken graag een voorstel op uw
maat!

tot uw dienst !

Verblijf met uw leerlingen midden in de natuur

zaal ‘vergezicht’

eetplaats

keuken
sportterrein

• Fietsverhuur in de buurt. Wij kunnen ook het
vervoer van eigen fietsen organiseren vanaf
de school naar ons domein in Cadzand. Vraag
vrijblijvend een prijsofferte.

yogazaal
buiteneetplaats

speelweiden

werkplaats
zaal ‘regenboog’
8 wooneenheden
groenatelier

hoekhuis

8 wooneenheden

receptie

Op aanvraag

Voorbeeld van een wooneenheid
voor 6 tot 8 personen,
met 4 kamers.

• Vraag uw ‘infomap’ aan met tal van boeiende
uitstappen en bezienswaardigheden in de buurt.
• Wij hebben ook een didactische map voor
leerkrachten en activiteiten in de omgeving ter
beschikking.

Gezelligheid troef !

parking

www.cadzandie.be
cadzandie@ideekids.be 0032 491 714 592 0031 117 396 969 Vierhonderdpolderdijk 10 4506 HL Cadzand Nederland

:

CadzanDIe, even voorstellen

Activiteiten in de buurt

Cadzandië is een groepsverblijfcentrum van de door de Vlaamse Overheid erkende jeugdorganisatie Idee Kids vzw.
Het domein ligt in Zeeland, vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens op 4 km van de zee, 14 km van het natuurreservaat
Het Zwin en vlakbij het bos De Knokkert. Op ons domein van 3 hectare kunnen kinderen naar hartenlust spelen en de
natuur ontdekken. Idee Kids vzw heeft 20 jaar ervaring in het organiseren van vakantiekampen voor kinderen. In ons
groepsverblijfcentrum Cadzandië bieden we nu ook zeeklassen aan en inspiratiedagen voor groepen of leerkrachten.
:

Op uitstap met uw school in CadzandiE
De overnachtingscapaciteit bedraagt 90 -120 personen. De leerlingen slapen in aan elkaar grenzende wooneenheden
voor zes tot acht personen, met telkens vier kamers. Gezelligheid troef!

Prijzen schooljaar 2014 – 2015

Zee

Prijs per persoon in volpension*

• Boottocht naar de zeehondenzandbank
• Pre-historische haaientanden zoeken
• Strandspelen
• Strandsporten zoals kiten, raften in de branding, skimboarden, etc.
• Zandkastelen bouwen
• Visserijmuseum in Breskens
• Overzetboot naar Vlissingen

Kinderen ‹ 12 jaar: lager onderwijs
Kinderen › 12 jaar: middelbaar
onderwijs

Cadzandië ligt net voorbij de Nederlandse grens in Cadzand en geeft hierdoor net dat tikkeltje meer vakantiegevoel.
Het ligt op 30 min rijden van Brugge en 20 min rijden van Knokke.

Kinderen ‹ 12 jaar: lager onderwijs
Kinderen › 12 jaar: middelbaar
onderwijs

Bos
• Een spannend bosspel in De Knokkert
• Natuurzoektocht voor kinderen

Een zee aan mogelijkheden !

3 nachten
4 dagen
€ 108

4 nachten
5 dagen
€ 128

€ 85

€ 113

€ 133

2 nachten
3 dagen
€ 82

3 nachten
4 dagen
€ 110

4 nachten
5 dagen
€ 130

€ 87

€ 115

€ 135

Prijzen schooljaar 2015 – 2016
Prijs per persoon in volpension*

Net over de Nederlandse grens

2 nachten
3 dagen
€ 80

* Als de 1ste maaltijd bij aankomst de lunch is, is de laatste maaltijd voor vertrek het ontbijt. Als de 1ste maaltijd het vieruurtje is, is de laatste maaltijd voor vertrek de lunch.

Natuur

Dag !

• Uitstap naar natuurdomein Het Zwin
• Fietstochten / gocarten in Zeeland
• Allerlei outdooractiviteiten zoals hoogteparcours, boerengolf, boogschieten etc. in Nieuwvliet

Doeg !

Andere
• Maal zelf je eigen tarwe tot bloem in de molen van Cadzand
• Speel- en infopark ‘Het Podium’ op fietsafstand
4 km
sen

fiet

Wij helpen u graag bij de organisatie en reservatie van bovenstaande activiteiten!

tot

Nieuwvliet
ee

de z

cadzand

Welkom !

het zwin
Maaltijden
• Drie maaltijden per dag, een vieruurtje, kraantjeswater altijd beschikbaar
• Gezonde maaltijden met één vegetarische maaltijd per week
• De kinderen helpen na de maaltijden met opruimen en afwassen

knokke-heist

Belgie

Hoe reserveren?

nederland
www.cadzandie.be

westkapelle

cadzandie@ideekids.be 0032 491 714 592 0031 117 396 969 Vierhonderdpolderdijk 10 4506 HL Cadzand Nederland
sluis

Neem contact op met Katrijn Crabbé via cadzandie@ideekids.be of bel 0032 491 714 592 (België) of 0031 117 396 969
(Nederland). Bij reservatie wordt het gebruik van zalen, materiaal en ateliers vastgelegd volgens beschikbaarheid.
Wij denken graag met u mee om uw leerlingen een onvergetelijke week te bezorgen!

