Prijslijst vzw Metgezel 2022: (k1=korting 1 en k2=korting 2 en k3= korting3)
Zomerse
midweken
Welke
vakantie ?
Regio
westkust

5 dagen
Formule +
Zelfkook: 3
deelnemers

Aantal
deelnemers
Zelfkook: 4
deelnemers

Half of vol
pension: 5
deelnemers

/

Per
midweek of
vakantie
Half of vol
pension: 4
deelnemers
/

Op je gemak
vakantie

720,00 p.p.
K1=620 k2en
k3= 504
720,00 p.p.
K1=620 k2en
k3= 504
720,00 p.p.
K1=620 k2en
k3= 504
/

/

/

/

/

/

/

/

695,00 p.p.
K1=595 en k2
en k3= 487

695,00 p.p.
K1=595 en k2 en
k3= 487

/

/

/

/

/

695,00 p.p.
K1=595 en k2
en k3= 487
995,00 p.p.
K1=895 en k2
en k3= 697

Kempen
vakantie en
woman only
vakantie
A.S.S. vakantie
of vlaamse
ardennen vak.
in de kleppe
Groeten uit… of
vlaamse
ardennen vak.

780,00 p.p.
K1=680 en k2
en k3= 546

/

/

/

780,00 p.p.
K1=680 en k2
en k3= 546

/

/

/

/

/

799,00 p.p.
K1=699 en k2
en k3= 559

/

Zen vakantie
altijd genieten

/

740,00 p.p.
K1=640 en k2 en
k3= 518

/

/

Boerderij
vakantie
Geniet met al je
zintuigen
vakantie
Dichtbij zee
vakantie Hoge
Duin, Ter
Duinen,
Middelpunt
Koppeltjes
vakantie 2
koppels
Pretpark
vakantie in
plopsahotel

/

/

Andere regio
België

Heuvelland
vakantie

/

Center park of
sunpark
vakantie
Ardennen
vakantie

/

/

740,00 p.p.
K1=640 en k2 en
k3= 518
740,00 p.p.
K1=640 en k2 en
k3= 518
/

/

/

/

/

/ (geen
korting 2)

799,00 p.p.
K1= 699

buitenland
Frankrijk:
opaalkust en
Bambeque
Nederland:
zeeland en
Nederlands
Limburg
Spanje:
Benidorm met
NZ vakanties
Lloret de Mar
met WVA en
Suffis bus

/

winterse
midweken
Welke
vakantie ?
Regio
westkust
Boerderij-,
lekker en
gezond koken,muziek en
feest-, WO1 en
een duik…-,
winters
relaxeren-,
ontdek de
westhoekKerst- &
eindejaar vak.
Altijd Genieten
Ter Duinen,
Hoge Duin,
Middelpunt
Valentijn vak.
voor 2 koppels

/

820,00 p.p. (2x4
/
deelnemers ?)
K1=720 en k3= 574)
820,00 p.p. (2x4
/
deelnemers ?)
K1=720 en k3=574

/

/

/

/(100 korting NZ)

1750,00 p.p.

1 zorggebruiker
+ 1 mantelzorg:
op offerte

/

/

1550,00 p.p.

/

4 dagen
Formule +
Zelfkook: 3
deelnemers

Aantal
deelnemers
Zelfkook: 4
deelnemers

Per
midweek of
vakantie
Half of vol
Half of vol
pension: 5
pension: 4 deelnemers
deelnemers

570,00 p.p.
(470 of 399)

560,00 p.p.

/

/

/

599,00 p.p.
(499 of 420)

/

/

620,00 p.p.
(520 of 434)
620,00 p.p.
(520 of 434)

620,00 p.p.
(520 of 434)
/

/
/

/
/

Mogelijke
Leden neutrale

Wijzer op
vakantie:
Hoe kom ik tot
rust en op
verhaal komen
(enkel op afspraak en 3

Kortingen
mut.: -100,00

voor alle
iedereen verd.

zomerse en
winterse vak.:
vakantie: 30% op rug. prijs

640,00 p.p.
(540)

/

/

/

deelnemers ter gelijker
tijd inschrijven )

Bijzondere
vakanties:
Welke
vakantie ?

Begeleiding Volgens
op afspraak beschikbaarheid
Zelfkook:
Half- of vol
pension
(enkel
Korting 1

Hele jaar
mogelijk
Langere
periode ?
Mogelijk)

Op afspraak

1 op 1 vakantie
met 24/24u
begeleiding
2 op 1 vakantie
met 24/24u
begeleiding
Gedeelde zorg
vakantie:
Met aanvullend
aansluiten op
programma
WVA
Gedeelde zorg
vakantie:
Met pakket
indiv.
Begeleiding
verspreid over
26u/midweek
Vakantie voor 1
dag aansluitend
op bestaande
groepsvakantie

1700,00 +
15,00/dag +
0,40/km
850,00 p.p. +
7,50/dag +
0,20/km
Zorgvrager:
585,00
Anderen:
550,00 p.p.

1850,00 +
15,00/dag +
0,40/km
925,00 p.p. +
7,50/dag + 0,20/km

Op offerte

/

Op offerte

/

Zorgvrager:650,00

Op offerte

/

Zorgvrager:
1325,00

Zorgvrager:1390,00

Op offerte

/

Anderen:
550,00 p.p.

Anderen:615,00
p.p.

10,00/ uur +
2,50
broodmaaltijd
+ 5,00 warme
maaltijd

10,00/ uur + 2,50
broodmaaltijd +
25,00 warme
maaltijd (3 gangen
menu)

/

/

Groepsvakantie:
A.S.S.
groepsvakantie /

Grote
groepen

Anderen:615,00p.p.

/

275,00 p.p.

jongeren met
WVA Ieper
Bivakhuis Hoge
Duin

/

/

Zorg op maat:

30,00
euro/uur

Voor begeleiding
tijdens vrije tijd

Huur extra
bus
8pers.:450,00
euro voor 5
dagen +
0,40/km
Consultaties ,
boodschappn

Vanaf 30 pers.:
zelfkook:245,00
p.p.
Hotel:285,00p.p.

Huur
aangepaste
wagen:
15,00/dag +
0,40/km

