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Betreft: Hoogdringend tijd voor wat bubbelfun! Uitnodiging overnachting Winter Efteling 
maandag 21 december 2020 – dinsdag 22 december 2020 
 
Beste kids,  
Beste mama’s en papa’s, 
 
De Brailleliga nodigt jullie gezinsbubbel uit voor een leuk sprookjesverblijf met overnachting in 
attractiepark, De Winter Efteling. Tijdens de gezellige wintermaanden krijgt de Efteling ieder jaar 
een warm kerstjasje aan. De duizenden fonkelende lichtjes, de dansende vuurprinsen en 
sneeuwprinsessen, de zingende kinderkopjes en de fabuleuze watershow zorgen voor een 
fantastische sfeer. Leuke pop-up attracties zoals de ijspiste in het ijspaleis en de langlaufbaan 
zorgen voor nog meer extra winterplezier!  
 
Zin om de kerstvakantie zalig te starten met jullie bubbel? Lees dan snel verder! 
 
Datum van deze trip naar de Efteling: 
Maandag 21 december 2020 – dinsdag 22 december 2020 

 

Wanneer verwachten we jullie?  
 
Maandag 21 december 2020: dag 1 
Om 10u30 worden jullie allen verwacht in de inkomhal van het Efteling Hotel. Samen zorgen 
we ervoor dat alles in orde gebracht wordt voor jullie overnachting in dit viersterrenhotel. De 
kamer is pas beschikbaar vanaf 15u00 maar tot die tijd kunnen jullie al ten volle genieten van 
het park. Ondertussen kan de bagage in de auto blijven of aan de receptie van het hotel 
worden afgegeven. Het hotel is voorzien van alle luxe en comfort en bovendien ligt dit hotel op 
slechts 5 minuten wandelen van het attractiepark. Via een speciale ingang mogen hotelgasten 
het park meerdere keren per dag betreden en verlaten.  
 
Omstreeks 15u00 (of later indien gewenst), kunnen jullie de kamer ontdekken.  
De sluitingstijd van de Winter Efteling wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Indien jullie 
dat wensen, kunnen jullie de info volgen via de website.  
 
Indien jullie ’s avonds in het hotel à la carte wensen te dineren, kunnen jullie best even op 
voorhand reserveren. 
 
Dinsdag 22 december 2020: dag 2 
Na een deugddoende nacht, kunnen jullie met het gezin aanschuiven aan het royaal 
ontbijtbuffet. We vragen jullie alleen om tussen 9u30 en 10u30 bij ons langs te komen aan de 
receptie van het hotel voor de check-out.  
 
Na de check-out mogen jullie terug vol enthousiasme een hele dag het attractiepark induiken.  
Als gasten van het Efteling Hotel mogen jullie het park 30 minuten voor openingstijd betreden.  
  
Zin gekregen in een bubbeluitstap naar de Efteling? Lees dan snel bij de praktische informatie 
hoe jullie kunnen inschrijven en betalen.  
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Praktische informatie 
 
Datum: maandag 21 december 2020 – dinsdag 22 december 2020 
 
Wie kan aan deze trip deelnemen:  
 
Kinderen met een visuele handicap van 3 tot en met 12 jaar, ingeschreven bij de Brailleliga, 
samen met de gezinsbubbel. 

 
Ben je nog niet ingeschreven bij de Brailleliga? Geen zorgen, het lidmaatschap is gratis en kan 
mits een geldig medisch getuigschrift, afgeleverd door de Brailleliga,  probleemloos in orde 
gebracht worden.  
 
Deelnameprijs: de uitzonderlijk lage prijs van €45,00 per deelnemer 
 
Afhankelijk van de grootte van het gezin hebben wij verschillende mogelijkheden voor jullie.  
 
1) Voor 2 volwassenen en 1 kind tot 12 jaar: 

Eén overnachting met ontbijt in een kamer voor drie personen + 2 dagen onbeperkte 
toegang tot de Efteling. 
 

2) Voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar:  
Eén overnachting met ontbijt in een kamer voor vier personen + 2 dagen onbeperkte 
toegang tot de Efteling. 

 
3) Voor 2 volwassenen en 3 kinderen tot 12 jaar: 

Eén overnachting met ontbijt in een kamer voor vijf personen + 2 dagen onbeperkte toegang 
tot de Efteling. 

 
Inbegrepen in deze prijs: 
 

✓ Onbeperkte toegang tot attractiepark De Efteling op maandag 21 december 2020 
✓ Onbeperkte toegang tot attractiepark De Efteling op dinsdag 22 december 2020 
✓ Eén overnachting met ontbijt in viersterrenhotel Efteling Hotel 
✓ Ontbijtbuffet op dinsdagochtend 22 december 2020 

 
Niet inbegrepen in deze prijs: 
 

✓ Alle maaltijden en dranken buiten het ontbijtbuffet op dinsdagochtend 22 december 2020 
✓ Souvenirs 

 
Wat met Covid-19?  
 
In het attractiepark en het Hotel worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregels genomen. Meer 
info hierover kan je nalezen op de website van De Efteling. 
Helaas kunnen wij geen annulatieverzekering aanbieden die dekking geeft aan de gevolgen van 
Covid-19. 
 
Foto’s 
 
Tijdens dit avontuur zullen er misschien foto's gemaakt worden. Soms worden deze foto's 
tijdens of nadien gebruikt op de website of de facebookpagina van de Brailleliga. Gelieve het 
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duidelijk bij jullie inschrijving door te geven indien er iemand niet gefotografeerd wenst te 
worden.  
 
Adres van het hotel 
 
Efteling Hotel 
Horst 31 
5171 RA Kaatsheuvel 
 
Het hotel beschikt over ruime parkeergelegenheid waar jullie als gast van het hotel gratis 
gebruik van kunnen maken. 
 
Hoe inschrijven en betalen? 
 
1) Inschrijven kan enkel per mail naar: steffie.de.meulemeester@braille.be of 
gabriella.goovaerts@braille.be  
 
Gelieve het volgende bij jullie inschrijving te vermelden: 
 
– Naam, voornaam en leeftijd van alle deelnemende leden van het gezin  
– Gsm nummer waarop jullie gezin bereikbaar is  
– E-mailadres 
– Welke kamer kiezen jullie? Kamer voor drie, vier of vijf personen. 
– Foto’s ja/nee 
 
Gelieve jullie voor vrijdag 18 september 2020 in te schrijven 
 
Nadat jullie zich per mail ingeschreven hebben, mogen jullie de betaling voldoen. Pas na 
ontvangst van jullie betaling, is jullie inschrijving geldig.  
 
2) Voor dit bubbelavontuur vragen wij jullie een bijdrage van  
€45,00 per persoon. Gelieve dit bedrag voor 18 september 2020 over te schrijven op 
rekeningnummer BE16 0000 0778 6874 met vermelding van “Efteling + Familienaam”. 
 
 
Hopelijk hebben jullie zin in wat bubbelfun!  
Groetjes,  
Nachtergaele Marie-Jeanne, Diensthoofd Vrijetijdsbesteding 
en de therapeuten van de Dienst vrijetijdsbesteding. 
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