*** ALL INCLUSIVE ***
VOETBALSTAGE AAN ZEE
€375

2 t.e.m. 6 juli 2018
LOCATIE

Oostduinkerke, de locatie van onze voetbalstage is een deelgemeente van Koksijde en
bestaat uit de kernen Oostduinkerke-bad en Oostduinkerke-dorp.
Het noordelijke deel van de deelgemeente, aan het strand gelegen, is een rustige badplaats middenin
duinenrijen die als natuurreservaat bestempeld werden. Het zuidelijke gedeelte daarentegen ligt aan
de grens tussen de duinen en de Polders.
VERBLIJF

We verblijven in de moderne Hostel “De Peerdevisser” die recht tegenover een mooi duinengebied
ligt en op 10 minuten wandelafstand van het zeer brede strand van Oostduinkerke en van het
trainingscomplex. De Hostel biedt zijn gasten niet alleen een comfortabel verblijf, maar ook een
gezellige sfeer. Naast het strand en de zee zijn de natuurgebieden ongetwijfeld een grote troef van
de badplaats Koksijde-Oostduinkerke. Ze strekken zich uit over een totale oppervlakte van 701 ha.
DOELGROEP
Jongens en meisjes geboren in 2009 t.e.m. 2001.

TRAININGSSESSIES
Alle trainingen gaan door op het kunstgrasterrein van Sportcomplex Hazebeek Oostduinkerke.
Dagelijks worden er voetbaltrainingen voorzien door ervaren en gediplomeerde trainers
VERVOER NAAR BESTEMMING EN TERUG
We reizen heen en terug met trein en tram. (reistijd ±2u).
De bagage wordt door de organisatie naar de bestemming gebracht
Vertrek aan het Station te Deinze : maandag 2 juli 2018 rond 8u.
Terug aan het Station te Deinze : vrijdag 6 juli 2018 rond 18u.
(Deze uurregeling kan licht afwijken, maar wordt tijdig aan de deelnemers medegedeeld)

INBEGREPEN IN DE STAGE











5 dagen voetbalstage met verblijf van 4 nachten in de Hostel “De Peerdevisser”
Verzekering
Volpension arrangement
Het leven als een echte profvoetballer met dagelijkse trainingen van ervaren en
gediplomeerde trainers, gekoppeld aan de nodige rust -en fun momenten
Zwemnamiddag in het Subtropische Aquafun zwembad van Oostduinkerke
Team Bowlen
Strandvoetbal
Teambuilding
….
Kledijpakket (truitje, short & voetbalkousen)

HOE INSCHRIJVEN
* Voorschot van €150 bij inschrijving
* Resterende inschrijvingsbedrag (€225), te betalen minimum 8 weken voor de start van de
voetbalstage.
* Inschrijven kan via de website www.voetbalstagesleiestreek.be of door HIER te klikken en het
inschrijvingsformulier in te vullen.
* Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling van het voorschot (€200) per persoon op rekeningnummer
(IBAN): BE85-0682-2293-3006 , met Omschrijving: Zomerstage aan Zee +
Achternaam & Voornaam van de deelnemer

VRAGEN ???
Derieuw Steven : 0477 86 03 75
Derieuw Bryan : 0492 56 37 61
voetbalstagesleiestreek@hotmail.com
www.voetbalstagesleiestreek.be

