(Jeugd)vakantiecentrum Sport Spot
Maasland
Sporta Spot Maasland biedt in Maaseik heel wat
unieke sportieve arrangementen voor groepen,
scholen of individuen. Het schitterend
privézandstrand van Sporta vormt een ideale
lokatie voor gezellige ontspanning op en rond het
water, afgewisseld met initiatie of vervolmaking in
diverse sportdisciplines zoals windsurfen,
optimist-zeilen, kajak, kano, beachvolleybal, BMX,
boogschieten of teambuilding.
Er is een verblijfsmogelijkheid voor 78 personen in
het (jeugd)vakantiecentrum . Het beschikt over
15 vier- tot zespersoonskamers met douche en
toilet. Er zijn twee mindervalidenkamers, twee aparte doucheruimtes, een volledig uitgeruste
keuken, en een aparte eet- en ontspanningsruimte.
Opleidingssportkampen en cursussen duren telkens van maandag t.e.m. vrijdag (juli en augustus).
Sporta Spot Maasland zorgt zelf voor alle materiaal, de nodige kledij, verzekering en begeleiding
door ervaren en gediplomeerde monitoren.

Andere vakantievormen
Instapvakanties voor 6- en 8-jarigen
Sportvakanties in alle disciplines
Avontuurvakanties en survival in de Ardennen
Project- en creavakanties
Computer- en taalvakanties
(Jeugd)verblijfcentrum Sporta Spot Maasland
Houtweg 225, 3680 Maaseik
T.: +32 (0)89 56 77 61
maasland@sportaspots.be
www.sportaspot.be

Tarieven
(vanaf 15 personen)

Verblijf

Kinderen (-12jaar)

Volwassenen (+12jaar)

Overnachting (kamer 4-6 pers)

€ 14,80 p.p.

€ 17,80 p.p.

Onvolledige kamerbezetting (2/3
pers/kamer)

€ 18,90 p.p.

€ 21,40 p.p.

Single

€ 23,00 p.p.

€ 25,80 p.p.

Suppl. 1 overnachting/w.end

€ 8,00 p.p.

€ 8,00 p.p.

Suppl. groepen < 15 pers

€ 5,00 p.p.

€ 5,00 p.p.

EXTRA'S: Lakenpakket €5 p.p.
Vermindering erkende jeugdverenigingen = 40% op overnachting en 20% op maaltijden.

Maaltijden (tarieven p.p.; met
bediening)

Kinderen (-12jaar)

Volwassenen (+12jaar)

Ontbijt (met cornflakes en
yoghurt)

€ 4,30 p.p.

€ 5,30 p.p.

Snacks ('s middags)

€ 7,00 p.p.

€ 9,00 p.p.

Warme maaltijd ('s avonds)

€ 9,50 p.p.

€ 11,70 p.p.

Barbecue 2/3 stukken

€ 9,50 p.p.

€ 11,70 p.p.

Barbecue extra stuk

€ 3,00 p.p.

€ 3,00 p.p.

Lunchpakket

€ 5,20 p.p.

€ 6,40 p.p.

4-uurtje

€ 2,00 p.p.

€ 2,50 p.p.

Inbegrepen in de prijs: water bij de warme maaltijden en koffie bij de andere maaltijden. Zelfkook
is enkel mogelijk bij huur van het volledig gebouw.

CONTACTINFORMATIE

toeristisch onthaalcentrum Maaseik
Toeristisch Onthaalcentrum Maaseik
Markt 45
3680 Maaseik
089 819 290
toerisme.maaseik@maaseik.be

openingsuren
Vandaag open van 10:00 tot 16:00
Morgen open van 10:00 tot 16:00

