PRIJZEN 2011-2012
Kalei 1
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Kalei 1

VOLPENSION
In volpension betaalt u een huurprijs
voor de gebouwen + de verblijfsprijs.
Alle kosten zijn hierin begrepen.
Huurprijs gebouwen per begonnen etmaal (=24u)
x Kalei 1 (A+B+C) (min. 50, max. 110):		
x Kalei 1 (A+B) (min. 35, max. 76): 		
x Kalei 1 (C) (min. 15, max. 34): 		

Vlaams Jeu
gdwerk
krijgt 15% k
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en.

prijs
€ 148,€ 132,€ 72,-

Verblijfprijs per persoon per etmaal
jongeren

volwassenen

etmaal

€ 23,80

€ 32,60

ontbijt

€ 5,05

€ 7,20

middagmaal

€ 9,50

€ 12,95

vieruurtje

€ 1,90

€ 2,60

avondmaal

€ 6,85

€ 9,80

overnachting

€ 6,40

€ 8,80

Kortingen
x Kinderen tot 2 jaar verblijven gratis
x Kinderen van 3 tot 6 jaar krijgen voor
maaltijden een korting van 50% op de
volwassenenprijs.

ZELFKOOK
Deze prijzen gelden voor de huur van de gebouwen per begonnen etmaal exclusief verbruik van water, gas
en energie.
Huurprijs gebouwen
x Kalei 1 (A+B+C) (110 personen)
x Kalei 1 (A+B) (76 personen)
x Kalei 1 (C) (34 personen)

jeugdwerk
€ 426,€ 345,€ 150,-

jongeren1
€ 501,€ 405,€ 177,-

anderen
€ 618,€ 496,€ 223,-

In juli en augustus kan enkel het volledige gebouw (110 pers.) gehuurd worden.
Chirogroepen: vraag naar de speciale voorwaarden.
Tenten
e 55 per nacht voor gebruik van eigen tenten tot 150 personen.
e 1 per persoon per nacht bij het overschrijden van het maximum aantal.

		De Kalei
Lieve Moenssenslaan 1 | 3650 Dilsen-Stokkem
[ Tel] 089-75 52 83  [ Fax ] 089-86 72 17
[ E-mail ] Dekalei@chiro.be [ Site ] www.dekalei.be

Kalei 2

Kalei 2
is een
eenvoudige
endsfeervolle week
en bivakplaats.

ZELFKOOK
Deze prijzen gelden voor de huur van de gebouwen per begonnen etmaal exclusief verbruik
van water, gas en energie.
Huurprijs gebouwen
x Kalei 2 (76 personen)
x Kalei 2 (30 personen)

jeugdwerk
€ 222,€ 100,-

jongeren1 anderen
€ 262,€ 348,€ 117,€ 155,-

In juli en augustus kan enkel het volledige gebouw (76 pers.) gehuurd worden.
Chirogroepen: vraag naar de speciale voorwaarden.
Tenten
e 55 per nacht voor gebruik van eigen tenten tot 100 personen.
e 1 per persoon per nacht bij het overschrijden van het maximum aantal.

Arrangementen

Kalei 2

BOSKLASSEN: ALL-IN PRIJS (2011-2012)
x Voor lagere scholen een verblijf van maandag voor- tot vrijdagnamiddag in volledig pension: € 117,x Inbegrepen: cd-rom met uitgewerkte lespakketten, mogelijkheden in de buurt, uitstappen en nog
veel meer. Bovendien verblijft 1 leerkracht op 15 leerlingen gratis.

JUNIOR BOSKLASSEN: ALL-IN PRIJS (2011-2012)
x Voor lagere scholen een verblijf van maandag voor- tot woensdagnamiddag of van woensdag-
namiddag tot vrijdagnamiddag in volledig pension: € 67,x Inbegrepen: cd-rom met uitgewerkte lespakketten, mogelijkheden in de buurt, uitstappen en nog
veel meer. Bovendien verblijft 1 leerkracht op 15 leerlingen gratis.

VORMINGEN
x De Kalei biedt samen met Zin-d'erin(g) vzw volledig georganiseerde vormingsdagen aan voor groepen van het secundair onderwijs.
x Prijzen en info: via Zin-d'erin(g) vzw (03 231 07 95)

rmatie

Extra info

VOORBOEKINGSRECHT

x vakantieperiodes (kerst/krokus/paas):
jeugdwerk:
vanaf 2 maart 2011 voor werkjaar 2011-2012
andere jeugd en volwassenen:
vanaf 2 september 2011 voor werkjaar 2011-2012
x herfstvakantie 2012:
jeugdwerk: vanaf 2 december 2011
andere jeugd en volwassenen: vanaf 2 juni 2012
x vakantie juli-augustus:
jeugdwerk:
vanaf 2 januari 2012 voor zomer 2014
andere jeugd en volwassenen:
vanaf 2 juli 2012 voor zomer 2014

Jeugdwerk = erkend Vlaams jeugdwerk
Jongeren = tot 25 jaar
Volwassenen = + 25 jaar

Belangrijk!
x Lakens: € 5,00,- per set
x Dranken verplicht af te nemen bij verblijf
in volpension.
prijzen geldig tot 1 september 2013

