
 

 
 
 
 

 
 

               
 

 
Was je nog nooit op vakantie in Grand-
Halleux? Grijp nu je kans! 
Daar al wel geweest, lang of minder lang 
geleden? Kom nog eens terug! 
 

 
 

-Geloof eigentijds beleven- 
 
 

 
 

Samen in Vreugde, 
Christenen in weer en wind 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meer info 
Greet Claus 
03/6466834 greet.claus@telenet.be 
Marijke Meinesz-van ’t Hoff 
011/680557   marijke.vanthoff@icloud.com 

Tineke Mardaga 
089/715326    tine.mardaga@telenet.be 

 
 

 Vakantie !  

Grand-Halleux 
       

 
 

Maandag tot en met vrijdag 
15 tot en met 19 juli 2019! 

 

Samen in Vreugde, 
Christenen in weer en wind, 

was al 15 jaar 
 op vakantie in Grand-Halleux! 

 
Dit jaar vieren we feest! 

 
Kijk snel verder in deze folder 

 voor alle info over deze bijzondere editie  

mailto:greet.claus@telenet.be
mailto:marijke.vanthoff@icloud.com
mailto:tine.mardaga@telenet.be


 
Wat? Een groepsvakantie voor jong en oud met 
tijd voor ontspanning én verdieping. Iedereen is 
welkom! Na 15 jaar maken we er in 2019 samen 
met jou een feesteditie van!  
 
Waar? Op een unieke locatie in de Ardennen 
tussen Trois-Ponts en Vielsalm: 

 
Domaine de Farnières 

Farnières 4 
6689 Grand-Halleux 

 
 
Wanneer? De vakantie start op maandag 15 juli  
om 10 u. en loopt tot vrijdag 19 juli om 16 u. 
 
Inschrijven? Dat kan door het invullen van het 
volledige inschrijvingsformulier, te vinden op 
onze facebookpagina jubileum Grand-Halleux 
2019 of aan te vragen via mail 
hilde.leonie@gmail.com. 
Je inschrijving is pas geldig na betaling op 
IBAN BE11 7795 9530 9848 
op naam van Samen in Vreugde 
met vermelding van de namen van de deelnemers 
+ ”vakantie Grand-Halleux”. 

 

Aarzel niet om je in te schrijven of verder te 
informeren. 
Wil je graag vrienden of kennissen  
uitnodigingen om mee te gaan, stuur hen deze 
uitnodiging gerust door !  

 
Wil je wel eens (opnieuw) proeven maar lukt het 
niet de hele vakantie mee te maken, kom dan 
donderdag 18 juli zeker op bezoek.   
 
 

NIEUW ! 
Op donderdag 18 juli organiseren we een 
speciale feestdag. Iedereen die dat wil, kan een 
dag mee komen beleven in Grand-Halleux.  Het 
wordt een dag met fijne activiteiten en vooral  
hartelijke ontmoetingen. 
 
 

 
 
 
We starten om 10 u. tot na het avondeten. 
Overnachting op donderdag en mee de vakantie 
afronden op vrijdag kan ook zolang er plaatsen 
zijn.  Ook hiervoor is inschrijven noodzakelijk.  

 
  Onkosten volpension van maandag 15 juli   
  tot en met vrijdag 19 juli 2019  
 

leeftijd paviljoen 

logements-
huis 
kasteel  

logements-
huis 
kasteel 

1 pers. 2-3 pers. 

<3 jaar -- -- -- 

3 jaar   €120/108  -- €139/125 

7 jaar   €140/126  -- €155/140 

12 jaar   €172/155    €206/186 €188/169 

25 jaar   €240/216    €295/266 €265/238 

 
De prijzen worden berekend volgens de leeftijd 
die de inschrijver heeft op 15 juli 2019. 
Wie vóór 1mei betaalt krijgt 10 % korting. 
Dit is het 2de bedrag in de kadertjes! 
Nadien betaal je het eerste bedrag.  
Snel inschrijven is dus de boodschap! 
Deelnemen aan de bezoekdag kost € 20 pp. 
(onder de 6 jaar gratis) 
Deelnemen aan de bezoekdag en 1 overnachting 
(in het paviljoen) kost € 50 pp. 
 

 
 


