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UITBREIDINGS- &
PROMOTIEPROJECT 
VOOR HET SPORT- EN VAKANTIEPARK WORRIKEN

Het Plan 

Al bijna 50 jaar biedt Worriken een fantastisch aanbod aan sport-, vri-
jetijds- en vakantieactiviteiten op een unieke locatie aan het meer van 
Bütgenbach, te midden van de prachtige natuur.

De komende jaren zal de regering van de Duitstalige Gemeenschap 
fors investeren in Worriken, om in de toekomst nog meer gevarieerde 
sport- en recreatiemogelijkheden te kunnen bieden, evenals accom-
modaties voor alle doelgroepen en een aantrekkelijk gastronomisch 
aanbod.

Warm u al maar op voor het nieuwe Worriken 4.0!

Meer informatie vindt u op 
www.worriken.be/4.0

Worriken, de ideale partner voor:

• Scholen: multi- of watersportweken

• Sportclubs: organisatie van trainingskampen

• Het organiseren van grote sport- of cultuurevenementen

• Uw vakantie in het vakantiedorp, het Sporthouse of op de camping

• De organisatie van seminaries, congressen of teambuilding

Sport- und Ferienpark Worriken ligt aan de oever van het 120 ha grote 
stuwmeer van Bütgenbach en is omgeven door prachtige bossen.

Drie overnachtingsmogelijkheden met 640 bedden:

• De bungalows, 10 groepsverblijven in de stijl van een jeugdherberg,  
bieden plaats aan 22 tot 52 personen. De huizen beschikken over meer-
persoonskamers voor maximum 8 personen. 
(Plattegronden met de kamerindeling vindt u op onze website)

• De vakantiehuizen bieden plaats voor telkens 5 personen.

• Het Sporthouse: 28 tweepersoonskamers, die ook voor mensen met een
handicap toegangelijk zijn.

De Camping:

• 45 toeristenstelplaatsen van +/- 100 m² beschikken over eigen stroom-, 
water- en afvalwateraansluiting.

• vaste staanplaatsen van +/- 100 m²
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55+ in het laagseizoen -10%

VANAF 10 CHALETS -10%
niet geldig voor „Full Sport“, „Sport & Nature“, „Sport & More“ en trainingskampen

LANGERE VERBLIJVEN
1 week -10%
vanaf 2 weken -20%

VROEGBOEKKORTING -10%
Voor reserveringen 12 weken voor aankomst.

De kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Afhankelijk van de openingsuren bieden wij onze gasten gratis inkom of ge-
reduceerde prijs tot het zwembad, het strand of het Vita Programma.

KORTINGEN

HONDEN (max. 2) 6,00 € / dag / hond

LAKENS 6,50 € / persoon / verblijf

BABYSTOEL gratis / op aanvraag

OPTIES

Volwassenen en kinderen (vanaf 12 jaar)  32,50 € 12,50 €

Kinderen (5 – 11 jaar)  22,00 € 9,00 €

Kinderen (0 – 4 jaar)  gratis gratis

Extra maaltijden op aanvraag.

Broodjes- en krantenbestelservice is mogelijk ter plaatse.

AANBOD IN HET RESTAURANT MERCATOR

Halfpension Ontbijt

VAKANTIEHUIZEN
MAX. 5 PERSONEN PER VAKANTIEHUIS
HET HELE JAAR OPEN

HOOGSEIZOEN 01/07 - 31/08/2023 & 22/12 - 07/01/2024  110,00 €

LAAGSEIZOEN 09/01 - 30/06/2023 & 01/09 - 21/12/2023  89,00 €

Per vakantiehuis wordt 60,00 € eindschoonmaak berekend (verplicht) & er kan een waarborg van 
60,00 € worden gevraagd.

Gratis Wifi is beschikbaar in onze wifi-zones.
Op 25/12 en op 01/01 is geen aankomst en geen vertrek mogelijk.

ARRANGEMENTEN:
Dag van de arbeid alleen te boeken van 28/04 - 01/05/2023. 
Hemelvaart alleen te boeken van 17/05 - 21/05/2023.
Pinksteren alleen te boeken van 26/05 - 29/05/2023.

per overnachting (min. 2 overnachtingen)

PRIJS PER VAKANTIEHUIS

Onze 48 vakantiehuizen voor 5 personen liggen direkt aan het meer van 
Bütgenbach. Of in de zomer of in de winter, het panorama is er altijd een 
verblijf waard.

De chalets zijn eenvoudig en functioneel ingericht.

Het gelijkvloers omvat een woonkamer met sofa-hoek en TV, een eethoek, 
een ingerichte keuken met een elektrisch fornuis, een koffiezetapparaat, een 
koelkast, een microgolfoven, kookgerei en vaatwerk.

Ook op het gelijkvloers vindt u een slaapkamer met dubbelbed, een badkamer 
met aparte WC.

Op de eerste verdieping is er een slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en 
een bijkomend bed op de tussenverdieping.
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Voor meer informatie en beschikbare plaatsen, neemt u alstublieft contact op met de receptie.
Tel.: +32 (0) 80 44 69 61 of info@worriken.be

ACSI-CARD 17,00 € / nacht
stelplaats, auto, 2 personen, stroom, 1 hond
uitgezonderd het hoogseizoen; niet cumuleerbaar met andere kortingen

LANGE VERBLIJVEN 
1 week -10%
vanaf 2 weken -20%

55+ in het naseizoen -10%

De kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Afhankelijk van de openingsuren bieden wij onze gasten gratis inkom of 
gereduceerde prijs tot het zwembad, het strand of het Vita Programma.

KORTINGEN

JAARPLAATSEN

TENTWEIDE

JAARPLAATSEN 1.175,00 € / jaar  (+ stroomverbruik)

PLAATS OP DE TENTWEIDE  12,00 €  (max. 2 personen)
zonder water- en stroomansluiting

Volwassenen en kinderen (vanaf 12 jaar)  32,50 € 12,50 €

Kinderen (5 - 11 jaar)  22,00 € 9,00 €

Kinderen (0 - 4 jaar)  gratis gratis

Extra maaltijden op aanvraag.

Broodjes- en krantenbestelservice is mogelijk ter plaatse.

AANBOD IN HET RESTAURANT MERCATOR

6

Halfpension Ontbijt

CAMPING
MAXIMUM 6 PERSONEN PER PLAATS 
HET HELE JAAR OPEN

HOOGSEIZOEN 01/07 - 31/08/2023
1 - 2 personen 32,00 €
3 personen 35,00 €
4 personen 38,00 €
Bijkomende personen (vanaf 12 jaar) 3,00 €
Bijkomende personen (5-11 jaar) 1,50 €

LAAGSEIZOEN 01/01 - 30/06/2023 & 01/09/2023 - 07/01/2024  
1 – 2 personen 22,00 €
3 personen 25,00 €
4 personen 28,00 €
Bijkomende personen (vanaf 12 jaar) 3,00 €
Bijkomende personen (5-11 jaar) 1,50 €

De prijzen houden in:
Stelplaats voor 1 tent, 1 caravan + auto of 1 mobilhome; stroom (10 A); toeristenbelasting

Kinderen tot 4 jaar zijn gratis.

BIJKOMENDE KOSTEN:
Hond 1,50 € / nacht; wasmachine 4,00 €; droogtrommel 0,50 €

Gratis Wifi is beschikbaar in onze wifi-zones.

Aankomst vanaf 13 uur – vertrek vóór 12 uur.
Op 25/12 en op 01/01 is geen aankomst en geen vertrek mogelijk.

per overnachting
PRIJZEN

6
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Het Sporthouse biedt met zijn 28 tweepersoonskamers ruimte voor maxi-
maal 56 personen. De kamers zijn praktisch en eenvoudig ingericht. 

De ongeveer 17 m² grote kamers zijn uitgerust met twee eenpersoonsbed-
den, een televisie en een kleine koelkast. Elke kamer beschikt over een eigen 
badkamer met toilet, wastafel, douche en haardroger. De kamers zijn ook 
toegankelijk voor mensen met een handicap en zijn bereikbaar met een lift. 
Maaltijden kunnen in het aanliggend restaurant Mercator genuttigd worden.

Deze logies met ontbijt is onder andere geschikt voor wandelaars en fietsers. 
De fietsen kunnen gratis en veilig in een fietsgarage gestald worden.

SPORTHOUSE

Volwassenen en kinderen (vanaf 12 jaar)  20,00 €

Kinderen (5 – 11 jaar)  13,00 €

Kinderen (0 – 4 jaar)  gratis

Extra maaltijden op aanvraag.

Lunchpakket  12,50 €

EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

Inbegrepen in de prijs: lakens, handdoeken en ontbijt
* In het winterseizoen is het ontbijt niet inbegrepen.

Alle kamers in het Sporthouse zijn rookvrije kamers.
Gratis Wifi is beschikbaar in onze wifi-zones.
Op 25/12 en op 01/01 is geen aankomst en geen vertrek mogelijk.

HOOGSEIZOEN
01/07 - 31/08/2023  99,00 € 71,50 €

LAAGSEIZOEN
01/01 - 30/06/2023 
01/09 - 23/11/2023 86,00 € 60,50 €
21/12/2023 - 07/01/2024 

WINTERSEIZOEN
24/11 - 20/12/2023 61,00 €*  48,00 € *

PRIJZEN PER KAMER

AANBOD IN HET RESTAURANT MERCATOR

KORTINGEN

Afhankelijk van de openingsuren bieden wij onze gasten gratis inkom of  
gereduceerde prijs tot het zwembad, het strand of het Vita Programma.

Double use Single use

Halfpension 
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VERENIGINGEN

EXTRAS SCHOLEN EN VERENIGINGEN

TRAININGSKAMPEN

WEEK
maandag middageten – vrijdag middageten 200,00 € 
 (Prijs per dag: 55,00 €)

WEEKEND
vrijdag avondeten - zondag middageten  100,00 €
 (Prijs per dag: 55,00 €)

1 persoon gratis per 15 personen.
Minimum aantal voor een verblijf: 10 personen (of 10 personen worden berekend)

SCHOLEN

FULL SPORT / SPORT & NATURE (1)

HOOGSEIZOEN 17/04 - 24/09/2023 275,00 € 
Week: maandag middageten – vrijdag middageten (2) (Prijs per dag: vanaf 4 nachten 60,00 €

Prijs per dag: minder dan 4 nachten 80,00 €)

LAAGSEIZOEN 13/02 - 16/04/2023 & 25/09 - 29/10/2023 255,00 €
Week: maandag middageten – vrijdag middageten (2) (Prijs per dag: vanaf 4 nachten 60,00 €

Prijs per dag: minder dan 4 nachten 80,00 €)

PROMOWEKEN 01/01 - 12/02/2023 & 30/10 - 31/12/2023 225,00 €
Week: maandag middageten – vrijdag middageten (2) (Prijs per dag: vanaf 4 nachten 60,00 €

Prijs per dag: minder dan 4 nachten 80,00 €)

(1) Sport & Nature: formule voor jongeren van 6 tot 12 jaar, maximaal 45 personen 
(2) vertrek vrijdag na het ontbijt (zonder sportbegeleiding): 

 weekprijs -15,00 € (behalve promoweken) 

1 persoon gratis per 15 personen.
Minimum aantal voor een verblijf : 10 personen (of 10 personen worden berekend)

De prijs houdt in:
• overnachting in een bungalow (min. 2 nachten)
• 1 uur zwembad bij ten minste 4 overnachtingen
• 1 uitstap met onze bus (exclusief inkomen) bij ten minste 4 overnachtingen

SPORT & MORE

HOOGSEIZOEN 17/04 - 24/09/2023 250,00 € 
Week: maandag middageten – vrijdag middageten (2) (Prijs per dag: vanaf 4 nachten 55,00 €

Prijs per dag: minder dan 4 nachten 75,00 €)

LAAGSEIZOEN 13/02 - 16/04/2023 & 25/09 - 29/10/2023 230,00 €
Week: maandag middageten – vrijdag middageten (2) (Prijs per dag: vanaf 4 nachten 55,00 €

Prijs per dag: minder dan 4 nachten 75,00 €)

PROMOWEKEN 01/01 - 12/02/2023 & 30/10 - 31/12/2023 200,00 €
Week: maandag middageten – vrijdag middageten (2)  (Prijs per dag: vanaf 4 nachten 55,00 €

Prijs per dag: minder dan 4 nachten 75,00 €)

Sportbegeleiding van 9 tot 12 uur OF van 14 tot 17 uur.

PER PERSOON
overnachting met ontbijt 31,00 €
ontbijt 9,00 €
middageten 12,50 €
avondeten 10,00 €
lunchpakket 11,00 €
tussendoortje (op aanvraag)
1 zwemuur 3,00 €
MTB (1/2 dag) 6,00 €
1/2 sportdag 22,00 €
1 sportdag 33,00 €
lakens 6,50 €

PER GROEP
Bütgenbach 60,00 €
Heppenbach 180,00 €
Malmedy, Venn, Robertville 280,00 €
Stavelot 350,00 €
Recht 350,00 €
Francorchamps 350,00 €

Prijs per uitstap

De aangegeven prijzen zijn slechts geldig voor een overnachting in een bungalow (min. 2 
nachten). Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid in de vakantiehuizen of in het Sporthouse te 
overnachten. De tarieven zijn beschikbaar in de desbetreffende prijslijst.

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid in de vakantiehuizen of in het Sporthouse te overnachten.

Verblijf in vakantiehuizen = tarief bungalow + huur van de vakantiehuizen
Verblijf in het Sporthouse = tarief bungalow + 10,00 € / persoon / nacht (in double use)
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HUUR VAN HALLEN EN ZALEN

De prijzen gelden per uur

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Sporthal 28 x 42 m 30,00 € 36,00 € 60,00 € 
Parket

Spiegelzaal 14 x 14 m 18,50 € 22,20 € 37,00 € 
Parket

Spiegelzaal 11 x 18 m  18,50 € 22,20 € 37,00 € 
Parket

Polyvalente hal 35 x 35 m  30,00 € 36,00 € 60,00 € 
Synthetiek

Beachvolley / -soccer  23,00 € 27,60 € 46,00 € 
(buiten de openingstijden)

Stravinsky – judozaal  15,00 € 18,00 € 30,00 € 
(geen kleedkamer en sanitaire voorzieningen) 

Squash (1/2 uur) 7,50 € 9,00 € 15,00 €

1 tennisterrein 23,00 € 27,60 € 46,00 € 
tartan granulaat

2 tennisterrein 46,00 € 55,20 € 92,00 € 
tartan granulaat

Categorie 1: 
Voor gasten die overnachten / clubs, federaties, verenigingen uit de DG / 
DG-instellingen

Categorie 2: 
Particuliere personen die niet overnachten / clubs, federaties, verenigingen 
buiten de DG

Categorie 3: 
Commerciële klanten

In onze sporthallen zijn schoenen met witte zolen verplicht. Deze mag u niet
buiten gedragen hebben.

Mozart op aanvraag
Freud 1 en 2 17,50 €
James Cook 17,50 €
Magellan 17,50 €

VERGADERZALEN

Zwembad eigen toezicht 85,00 €
Zwembad toezicht badmeester Worriken  130,00 €
Sauna (max. 10 personen) 18,00 €

ZWEMBAD 25 x 12,5 M - 5 BANEN
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SPORT & FUN

RESTAURANTS

De actuele openingstijden vindt u op onze website: 
www.worriken.be/nl/contact

In het restaurant Mercator kunt u alles vinden, gaande van een snack, een 
dagschotel tot het komplete menu. 

De 100 plaatsen in het restaurant Mercator en de 340 plaatsen in het restau-
rant Marco Polo bieden plaats voor sportgroepen, schoolklassen, kampeerders 
en toeristen of voor uw evenementen.

Het RAVeL terras biedt een prachtig uitzicht op het meer van Bütgenbach. 
Tijdens een tussenstop van de fietsroute kunt u hier van een heerlijke wafel 
of een snack genieten, terwijl de batterij van uw e-bike zonder zorgen hier 
kan opgeladen worden.

Ook wandelaars met hun honden zijn welkom. Dit zonneterras en het restau-
rant Mercator is trouwens ook toegangelijk voor personen met beperkte 
mobiliteit.

AANBOD IN HET RESTAURANT MERCATOR

OPENINGSUREN RESTAURANT EN TERRAS

VAKANTIEHUIZEN / CAMPING

Volwassenen en kinderen (vanaf 12 jaar) 32,50 € 12,50 €
Kinderen (5 - 11 jaar) 22,00 € 9,00 €
Kinderen (0 - 4 jaar) gratis gratis

SPORTHOUSE (ontbijt inbegrepen)

Volwassenen en kinderen (vanaf 12 jaar) 20,00 € 
Kinderen (5 - 11 jaar) 13,00 €
Kinderen (0 - 4 jaar) gratis

BUNGALOW (maaltijden en drank inbegrepen)

Ook wordt een dagmenu en een dagschotel aangeboden.

Halfpension Ontbijt
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De dagelijkse openingstijden kunnen variëren naargelang de weersomstandigheden en de toe-
stroom van bezoekers. Bij slechte weersomstandigheden opent het overdekt zwembad per uur. 
De actuele openingsuren en meer informatie kunt u aanvragen aan de receptie.
Tel. : +32 (0) 80 44 69 61

LAAGSEIZOEN 15/04 - 02/07/2023 & 28/08 - 30/09/2023
zaterdag 13.30 - 17.00 uur

HOOGSEIZOEN 03/07 - 27/08/2023
maandag tot zaterdag 13.30 - 17.00 uur

Gedurende het hoogseizoen is de toegang tot ons VENNtatstic Beach inbe-
grepen. Aansluitend aan het sportprogramma kunt u dus nog enkele uren 
amuseren of ontspannen.

Inschrijvingen tot 12.00 uur per tel.: +32 (0)80 44 69 61

VITA PROGRAMMA
SPORTPROGRAMMA VOOR IEDEREEN

Volwassenen & jongeren (vanaf 14 jaar) 22,00 €
Kinderen (8 - 13 jaar) 14,50 €
Familieticket (2 volwassenen + 2 kinderen) 65,00 €
per bijkomend kind 11,00 €

Touwenparcours & boogschieten 13.30 - 17.00 uur
Kajak / kano (vanaf mei - afhankelijk van het weer) 14.30 - 17.00 uur

OPENINGSTIJDEN

PROGRAMMA

PRIJZEN

GROEPEN (vanaf 20 personen) -10%
VAKANTIEGASTEN EN KAMPEERDERS 50% van de persoonsprijs

KORTINGEN

Een rustig tochtje op het meer met een kajak, mentale training met boog-
schieten of zenuwprikkelingen op onze touwenparcours en kabelbanen: U 
heeft de mogelijkheid, aan een sportprogramma naar wens deel te nemen.

Het grote strand van 8000 m² biedt:

• een 150 m lang zandstrand
• een afgebakende zwemzone voor onze kleine gasten 
• een bewaakte zwemzone van 2000 m² met zonneeiland, en verankerde toe-

stellen voor groot en klein
• een watervolleybalveld
• een verhuur van Sit-on-Top kajaks, Stand-up-Paddle en waterfietsen
• een speelplaats met klein zandstrand
• een 1.200 m² groot beachterrein met tribunes voor volleybal, soccer of handbal

STRAND
VENNTASTIC BEACH BÜTGENBACH

JULI EN AUGUSTUS
Bij zonnig weer dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur.

Volwassenen & jongeren (vanaf 12 jaar) 5,00 € / dag
Kinderen (5 - 11 jaar) 3,50 € / dag
Kinderen (0 - 4 jaar) gratis

Gratis voor onze vakantiegasten en de deelnemers van het Vita Programma.

Waterfietsen 12,50 € / 30 min.
(max. 2 volwassenen + 2 kinderen)

Sit-on-Tops / Stand-up-Paddle 7,50 € / 30 min.

! Honden & alcohol zijn aan het strand niet toegelaten!

PRIJZEN

OPENINGSTIJDEN
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Huren, opstappen en vooruit...
Huur aan de receptie een elektrofiets en ontdek de pittoreske streek in 
Oost-België ofwel langs de RAVeL fietsroute of middels het praktische knoop-
puntensysteem.

28,00 € / dag / fiets

Huur onder andere een van onze 10 Sit-on-Top kajaks en peddel eroplos! Per
kajak is er plaats voor 1-2 personen en 1 kind.
De verhuur vindt van mei tot juni en in september aan de receptie plaats. In juli 
en augustus kunnen waterfietsen, Stand-up-Paddle en Sit-on-Top kajaks aan 
het VENNtastic Beach geleend worden.

7,50 € / 30 minuten / kajak

E-BIKE & WATERSPORT- 
MATERIAAL VERHUUR

VERHUUR VAN ELEKTRISCHE FIETSEN

VERHUUR VAN WATERSPORTMATERIAAL

18 19

OVERDEKT ZWEMBAD

Maandag, woensdag, zaterdag 15.00 – 17.00 uur
Dinsdag, donderdag, vrijdag  19.30 – 21.30 uur
Zondag + feestdagen 10.00 – 12.00 uur

Op woensdagen is het zwembad extra geopend van 06.30 - 08.30 uur behalve 
tijdens de zomervakantie.

JULI EN AUGUSTUS
Bij mooi weer blijft het zwembad op maandag, woensdag, en zaterdag gesloten, 
als het strand geopend is.

Shorts zijn verboden.
Een badmuts is verplicht en is ter plaatse te kopen.

Volwassenen 3,00 €
Kinderen (5 - 15 jaar) 2,00 €
Kinderen (0 - 4 jaar) gratis

Gratis voor onze gasten.

Kaarten van 20 of 50 inkomen zijn in het zwembad verkrijgbaar.

OPENINGSUREN

PRIJZEN

NEW!



2120

Je bent in het jaar 2020 of vroeger geboren?
Kom dan naar de Vita Kids. Hier kan je tekenen, knutselen en leuke spelletjes 
spelen.

Gratis voor onze gasten.
Voor alle anderen is de prijs 7,50 € / kind / voormiddag.
Gelieve voor de kleine pause, een eigen drankje en snack te voorzien.

Inschrijvingen tot donderdag voor de week daarna 
per mail: animation@worriken.be of tel.: +32 (0)80 44 69 61

Voor jonge sporters van 8 tot 13 jaar biedt het sportprogramma Vita Junior: 
klimmen, boogschieten, poullbal, e.a.

Gratis voor onze gasten.
Voor alle anderen is de prijs 11,00 € / kind / voormiddag.

Inschrijvingen tot de dag vooraf 12.00 uur per tel.: +32 (0)80 44 69 61

03/07 - 25/08/2023
maandag tot vrijdag
van 09.00 - 12.00 uur

VITA KIDS

VITA JUNIOR

20

ANIMATIE
VOOR KINDEREN

SPORT- & SPEELKAMPEN
VAN 09.00 - 16.00 UUR

(1) VAN 13.30 - 15.00 UUR

Tijdens de belgische schoolvakantie organiseert Worriken verschillende 
activiteiten en spelletjes in het zwembad en in de sporthallen: De kinderen 
leren op leuke en ludieke manier verschillende sporten kennen bij voorbeeld 
bijvoorbeeld klimmen, zwemmen, judo, kinbal en nog veel meer.

Leeftijd: Het geboortejaar is belangrijk en niet de geboortedag.

-10% voor gasten in Worriken

1. kind volle prijs, 2. kind -5%, vanaf 3. kind -10%

De kortingen mogen niet worden gecumuleerd en zijn alleen maar geldig voor broers en zussen
die tijdens dezelfde week deelnemen.

Gratis toezicht van 08.00 - 09.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur.

Het warme middageten is inbegrepen. (niet bij het zwemkamp)

OPTIES & KORTINGEN

KROKUSVAKANTIE 21/02 - 24/02/23

VAKANTIE FRANSE GEMEENSCHAP 27/02 - 03/03/2023

PAASVAKANTIE 03/04 - 07/04/2023

VAKANTIE FRANSE GEMEENSCHAP 02/05 - 05/05/2023

HERFSTVAKANTIE 30/10 - 03/11/2023

Zwemkamp (1) 5 - 8 | 9 - 12 56 €  SWI4K5 | SWI4K9
Zwemmen & Multisport  5 - 8 | 9 - 12 92 €   SCH4K5 | SCH4K9

Multisport 5 - 8 | 9 - 12 115 €   MSP5D5 | MSP5D9

Zwemmen & Multisport  5 - 8 | 9 - 12 115 €   SCH5O5 | SCH5O9

Multisport 5 - 8 | 9 - 12 92 €   MSP4P5  | MSP4P9

Zwemmen & Multisport  5 - 8 | 9 - 12 115 €   SCH5A5 | SCH5A9

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd

Code

Code

Code

Code

Code

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs
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Zwemkamp(1)  5 - 8 70 €   SWI105
Zwemkamp(1) 9 - 12 70 €   SWI109

W1 03/07 - 07/07/2023 Leeftijd CodePrijs

Gratis toezicht van 08.00 - 09.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur.

Het warme middageten is inbegrepen. (niet bij het zwemkamp)

OPTIES & KORTINGEN

-10% voor gasten in Worriken

1. kind volle prijs, 2. kind -5 %, vanaf 3. kind -10%

De kortingen mogen niet worden gecumuleerd en zijn alleen maar geldig voor broers en zussen 
die tijdens dezelfde week deelnemen.

Aktieve vakantie voor de hele familie. 
We bieden surf- of zeilcursussen voor groot en klein aan, alsook zenuwprikke-
ling met avontuursporten, sport, speel & fun, de kleine ontdekker en nog veel 
meer voor kinderen.

Alle stages worden door ervaren sportleraars begeleid. 
Leeftijd: Het geboortejaar is belangrijk en niet de geboortedag.

ZOMERKAMPEN 
VAN 09:00 - 16:30 UUR 
(1) VAN 09:00 - 16:30 UUR

W2 10/07 - 14/07/2023

W3 17/07 - 21/07/2023

W4 24/07 - 28/07/2023

Leeftijd Code

De kleine ontdekker 5 - 8 115 €   KLE305
Optimist (Zeilen) & Multisport    9 - 11 145 €   OPM309
Kajak & Multisport  11+ 145 €   KAJ311 
Surfen Niveau 0 - beginners 11+ 145 €   SUA311
Surfen Niveau 2 - gevorderden 12+ 145 €  SUF312
Avontuur  13+ 145 €  ABT313

Sport, spel & fun 5 - 8 115 €  SSS405
Fietsen & Zwemmen   9 - 12 145 €   FAS409
Multiwatersport 11+ 145 €   MWS411
Zeilen Niveau 0 - beginners 11+ 145 €   SEA411
Surfen Niveau 2 - gevorderden 12+ 145 €   SUF412
Moutainbike & Multisport - gevorderden 13+ 145 €   MTB413

Zwemmen & Multisport   5 - 8 115 €   SCH205
Zwemmen & Multisport   9 - 12 145 €   SCH209
Mountainbike & Multisport - beginners  11+ 145 €   MTB211
Surfen Niveau 0 - beginners 11+ 145 €   SUA211
Surfen Niveau 1 - gemiddeld 11+ 145 €   SUM211 
Zeilen & Multisport   11+ 145 €   SEM211
 

Prijs

Prijs

Prijs

Leeftijd Code

Leeftijd Code

NEW!

NEW!

NEW!

W5 31/07 - 04/08/2023

W6 07/08 - 11/08/2023

Zwemkamp (1) 5 - 8 70 €   SWI605
Fietsen & Zwemmen  9 - 12 145 €  FAS609
Surfen Niveau 0 - Ich möchte surfen lernen  11+ 145 €   SUA611
Surfen Niveau 1 - gemiddeld 11+ 145 €   SUM611
Zeilen Niveau 1 - gevorderden 12+ 145 €   SEF612
Avontuur  13+ 145 €   ABT613
Avontuurlijk Jeugdkamp 14 - 18 155 €   JUG614

Zwemmen & Multisport  5 - 8 115 €   SCH505
Avontuur  9 - 12 145 €   ABT509
Optimist (Zeilen) 9 - 11 145 €   OPT509
Multiwatersport  11+ 145 €   MWS511
Surfen Niveau 1 - gemiddeld 11+ 145 €   SUM511
Surfen Niveau 2 - gevorderden 12+ 145 €   SUF512

Leeftijd Code

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd

Code

Code

Code

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

W7 14/08 - 18/08/2023

W8 21/08 - 25/08/2023

Zwemmen & Multisport  5 - 8 115 €  SCH705
Avontuur  9 - 12 145 €  ABT709

Zwemkamp (1) 5 - 8 70 €  SWI805
Zwemkamp (1) 9 - 12 70 €  SWI809

NEW!

NEW!
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Sport- und Ferienpark Worriken
Worriken 9 | B - 4750 Bütgenbach

Tel.: +32(0)80 44 69 61
Fax: +32(0)80 44 42 47

info@worriken.be

www.worriken.be
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