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Met het taalvakantie-aanbod 2010 presenteert CLIP u een UITGEBREID BUFFET.  
Op een bedje van binnen- en buitenlandse BESTEMMINGEN serveren we Frans 
en Engels volgens actieve en ludieke recepten. Naargelang van de leeftijd gieten 
we hier een romige TAALBADSAUS over die altijd naar meer doet happen. 
Sterke SMAAKMAKERS zoals sport, avontuurlijke uitstappen, taalexcursies en 
originele contactmomenten zorgen voor de afwerking die bij velen een waauw-
gevoel ontlokt. 
De formule van dit overheerlijk staaltje vakmanschap berust op de vernieuwende  
INSPIRATIE én de niet aflatende AMBITIE om alles continu te verbeteren.

In 2009 vierden we onze 25e verjaardag samen met 2400 deelnemers.  
2010 zetten we bij deze even feestelijk in.
Hiervoor tekent het CLIPTEAM dat bestaat uit meer dan 300 enthousiaste,  
vakkundige en gedreven monitoren en staffmedewerkers. Met opgestroopte 
mouwen maken zij het verschil. 
In de hoop dat ons menu u zal bevallen, tekenen wij - als vakantiecoördinatoren -  
in naam van allen en danken u alvast voor het vertrouwen.

Heidi Ketsman
Katrien Elen
Piet Muller 

voorwoord

Piet Muller
Voorzitter CLIP vzw

Coördinator 
Frankrijk 
Oostenrijk
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inhoud

Algemene voorwaarden en praktische bepalingen: op aanvraag te verkrijgen of zie www.clipvakanties.be.

EEN UNIEKE METHODE OP HET VLAK VAN TAALVAKANTIES

TAAL ALS SPEL: Geen EN maar IN. Het Frans/Engels zit gewoon in de animatie en 
omgekeerd. Zo doen we bijvoorbeeld een stoelendans waarbij je zo snel mogelijk 
moet gaan zitten als je een specifiek woord hoort in een dialoog van 2 deelnemers.  
Voor de leerkracht is dit een luister- en spreekoefening. Voor de deelnemers is dit 
een spel. De namen van de taalateliers liegen er dan ook niet om: baseball bis,  
la guerre froide linguistique, salsa verbes, carabistouilles, splash, pappenheimers...

zACHTE ONDERDOMPELING IN HET TAALBAD: Dit is een kunst! Wij houden van 
de lage drempel. Ruimte laten voor fouten, positieve bemerkingen en beloningen  
stimuleren de interesse en de motivatie. Soms kan een telefonische aanmoediging van  
de ouders ook wonderen doen.

CONTACT MET DE LOKALE BEVOLKING: CLIP heeft een eigen methode om de contacten  
met de lokale bevolking te stimuleren: ‘de taalexcursie', interactief en ludiek. Naast 
deze stadsexcursies worden er ook animaties georganiseerd voor de lokale jeugd of 
geven we een pannenkoek in ruil voor een gesprek.
 
TAALOPBOUW: De CLIPprogramma’s variëren wezenlijk naargelang van de leeftijd,  
zowel qua aanpak als qua taalprogramma:

h TAALINITIATIE: Een speelse introductie in de vreemde taal. Het taalbad is in 
deze formule niet het startpunt maar wel het streefdoel van de vakantieweek. 
Frans is niet de permanente voertaal maar de doeltaal. De monitoren moedigen 
de deelnemers aan om Frans te spreken met positieve opmerkingen en stimuli.  

Nederlands praten is wel toegestaan om de drempel te verlagen in de mate er 
inspanningen geleverd worden... en het werkt.

h TAALANIMATIE: We werken rond taalvlotheid. Leren durven spreken, dat is  
belangrijk! We gaan er vanuit dat elke deelnemer over voldoende basiskennis Frans/
Engels beschikt om aan courante gesprekken te kunnen deelnemen. Frans/Engels is 
immers de voertaal van bij het opstaan tot het slapengaan.

h TAALVERVOLMAKING:  We werken niet alleen rond taalvlotheid maar ook aan een 
correct taalgebruik. Het gaat over een accentverlegging. 
De activiteiten blijven ludiek. Ook hier is het Frans/Engels de voertaal van bij het opstaan 
tot het slapengaan. 

TOPANIMATIE: CLIP biedt een dagvullend programma met een cocktail van leuke 
en gevarieerde activiteiten:

h MIXFORMULE: Een brede waaier van animatie 
• van 8 tot 14 jaar: met een sterk sportief accent
• vanaf 15 jaar: het accent ligt nu op sport, avontuur, cultuur, toerisme en sociale  
vaardigheden.

h THEMATAALVAKANTIE: Een brede waaier van animatie met één thema uitvergroot  
(minimum 12 uur per week) in een kleine groep.

VERRE REIzEN: Of je nu met CLIP naar New York of Marokko gaat, de componenten  
van de reis blijven dezelfde.
Eerst en vooral is het Frans of Engels de voertaal. Aan de taal wordt gewerkt in 

concept
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het clipconcept

concept

taalateliers en via de talrijke contacten met de lokale bevolking. Daarnaast zijn er de 
toeristische smaakmakers. Daar voegt CLIP een aantal specials aan toe (vb. limorit  
in Florida). Een CLIPreis beleef je echter niet passief maar actief. Deelnemers worden 
zelf gids, stippelen mee het programma uit en dit in goed begeleide activiteiten. 
Reizen dat kan je leren...
SPORT: Geen taal en sport, maar taal IN sport. Op een ludieke manier worden taal- en  
sportactiviteiten gecombineerd: revolutionair en uniek. De ski-in-taal (Italië), de zeil- 
vakanties in Naussac en de omnisport in Villeneuve zijn ijzersterke formules.  
Spelplezier en teambuilding gaan hier hand in hand.  
CULTUUR: Een flinke portie gastronomie, dans, muziek of multimedia zorgt voor 
 verrassende resultaten én een enorm groepsgevoel.

EEN HECHTE GROEP: Elk CLIP-team doet er alles aan om iedere deelnemer te  
integreren in de groep. Zo maak je echte vrienden. 

LOGIES EN MAALTIJDEN MAKEN HET VERSCHIL: CLIP biedt schitterende vakantie- 
locaties die je als topverblijven voor jongeren mag bestempelen. De landen en  
locaties zorgen mede voor een ontspannen, niet-schoolse sfeer. Ook de CLIPkeuken  
heeft een uitstekende reputatie. Eerst wordt er gepeild naar de smaak van de deelnemers.  
Dit geldt niet alleen voor de keuken in eigen beheer maar ook voor de locaties met 
een externe kok.

WELzIJN VAN DEELNEMERS EN MONITOREN: Deze noemer omvat alle elementen 
die het welbehagen verhogen. Dit aspect, gaande van ehbo tot de kwaliteit van de  
nachtrust... is een conditio sine qua non voor de kennisoverdracht.

VERAF EN TOCH DICHTBIJ: Iedereen wordt dagelijks geëvalueerd via een CLIP-
guide. Via de foto’s op de website kunnen de ouders tijdens de kampen bovendien 
dagdagelijks de temperatuur van de vakantie meevoelen.

NIEUW ALS HET OOK BETER IS: Jaarlijks vernieuwen we de formules; de ijzersterke 
formats blijven met een andere invulling. Zo staat er ieder jaar een cluedo op het 
programma. De plot is echter telkens nieuw. Of wat dacht je!?

EEN KWALITEITSLABEL: CLIP is een erkende landelijke jeugdorganisatie (fiscaal  
attest tot en met 11 jaar ter waarde van e11,20 per dag) waar de overheid over waakt!

VARIABELE AANPAK NAARGELANG VAN DE LEEFTIJD
8-9 JAAR, MINI-B, EEN KLEINE FAMILIE: Een methode die werkt! Normaal  
schommelt  de omkaderingsgraad bij CLIP rond de 5 deelnemers per monitor. Voor de 
mini-B’s is deze nog scherper. Ook de werkwijze verandert. Met 2 vaste monitoren voor 
ongeveer 6 à 10 kinderen vormen we een 'familie'. Deze sterke band zorgt ervoor dat het 
fun-en leergehalte heel hoog ligt.

17+, EEN APARTE AANPAK: CLIP trekt telkens een flink aantal oudere deelnemers. 
Zij worden in de watten gelegd met een speciaal programma met aangepaste animaties. 
Op sociaal vlak geven zij af en toe een animatie voor de kinderen van het lokale speel-
plein of voor de jongere leeftijdsgroep. Als beloning mogen zij 's avonds langer opblijven.  
Wat dacht je van 'nightswimming', een filmavond of een terrasje?



 

data
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Frans
TAALACADEMIE - VLAANDEREN PG 33
talen leren om de hoek - externaat

8-14  jaar

CODE DATUM LOCATIE DAGEN PRIJS

PA
sEn

B11 Ma 5/4 - vr 9/4
(14-17u)

St-Niklaas  5 €115

B14 Ma 5/4 - vr 9/4
(9-12u)

Hasselt 5 €115

B15 Di 6/4 - za 10/4
(9-12u)

Aalst 5 €115

B19 Ma 5/4 - vr 9/4
(14-17u)

Herent 5 €115
Zo

M
ER

B17 Ma 5/7 - vr 9/7 
(9-12u)

Rotselaar 5 €115

B22 Ma 5/7 - vr 9/7 
(14-17u)

Aalst 5 €115

B18 Ma 16/8 - vr 20/8 
(14-17u)

Hasselt 5 €115

B21 Ma 16/8 - vr 20/8 
(9-12u)

Herent 5 €115

ski - NEDERLANDS

OOSTENRIJK - KITzBüHEL vPG 30
ski en snowboard

14-16  jaar

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

K
R

o
K

u
s

S02 Za 13/2 - zo 21/2 Pension Gutensohn 9 (7) €625*

VRIJ SKIëN VANAF 17**

S02+ Za 13/2 - zo 21/2 Pension Gutensohn 9 (7) €625* 

K
R

o
K

u
s

ITALIë - EISACKTAL vPG 31
ski en snowboard

10-15  jaar

S022 Vr 12/2 - za 20/2 Pension Michaeler 9 (7) €655* 

ski - FRANS 

K
R

o
K

u
s

PA
sEn

ITALIë – KRONPLATz vPG 32
ski en snowboard

12-16  jaar

SO21 Vr 12/2 - za 20/2 Pension Sonnenhof 9 (7) €730* 

S051 Vr 2/4 - za 10/4 Pension Sonnenhof 9 (7) €710* 

K
R

o
K

u
s

PA
sEn

VRIJ SKIëN VANAF 17**

S021+ Vr 12/2 - za 20/2 Pension Sonnenhof 9 (7) €730* 

S051+ Vr 2/4 - za 10/4 Pension Sonnenhof 9 (7) €710* 

* €50 supplement snowboard,€25 korting eigen materiaal, supplement geboren in 1990 
of vroeger €90 (o.w.v. prijs skipas)
Voor vrije skiërs zijn (taal)animatie en skiles voor beginners (optioneel) inbegrepen.
** Vanaf het jaar waarin men 17 wordt. 
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Frans
BELGIë - WALLONIë - WéGIMONT vPG 12
omnisport en animatie op het sprookjeskasteel - taalinitiatie

8-13  jaar

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

ju
LI

B02 Za 10/7 - za 17/7 Le château 8 €475

B03 Za 17/7 - za 24/7 Le château 8 €475

B04 Za 24/7 - za 31/7 Le château 8 €475

A
u

G
u

stu
s

B05 Za 31/7 - za 7/8 Le château 8 €475

B06 Za 7/8 - za 14/8 Le château 8 €475

B08 Za 21/8 - za 28/8 Le château 8 €475

nostalgie : omnisport en avontuur op het kasteel –taalinitiatie 13-16  jaar

ju
LI

B02+ Za 10/7 - za 17/7 Le château 8 €475

B04+ Za 24/7 - za 31/7 Le château 8 €475

VASTE OPTIES WéGIMONT
aquafun
omnisport
creafun (8-13 jaar)

BELGIë - WALLONIë  - BRAIVES vPG 14
avontuur en sport op de boerderij - taalanimatie

12-15  jaar

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

PA
sEn

  - ju
LI

B002 Za 10/4 - vr 16/4 La ferme 7 €445

B011 Za 3/7 - za 10/7 La ferme 8 €475

B021 Za 10/7 - za 17/7 La ferme 8 €475

B031 Za 17/7 - za 24/7 La ferme 8 €475

B041 Za 24/7 - za 31/7 La ferme 8 €475

A
u

G
u

stu
s

B051 Za 31/7 - za 7/8 La ferme 8 €475

B061 Za 7/8 - za 14/8 La ferme 8 €475

B071 Za 14/8 - za 21/8 La ferme 8 €475

B081 Za 21/8 - za 28/8 La ferme 8 €475

VASTE OPTIES BRAIVES
paardrijden (supplement €45)
boerderijmix
omnisport
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FRANKRIJK - VILLENEUVE-DE-BERG vPG 16
avontuur en sport in de Ardèche - taalanimatie

13-14  jaar

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

ju
LI

F01 Vr 2/7- zo 11/7 Maison familiale 10 (8) €660

F02 Vr 9/7 - zo 18/7 Maison familiale 10 (8) €660

F03 Vr 16/7 - zo 25/7 Maison familiale 10 (8) €660

F04 Vr 23/7 - zo 1/8 Maison familiale 10 (8) €660

A
u

G
u

stu
s

F05 Vr 30/7 - zo 8/8 Maison familiale 10 (8) €660

F06 Vr 6/8 - zo 15/8 Maison familiale 10 (8) €660

F07 Vr 13/8 - zo 22/8 Maison familiale 10 (8) €660

F08 Vr 20/8 - zo 29/8 Maison des Astars 10 (8) €660

Frans
BELGIë - WALLONIë  - BRAIVES vPG 14
de mix is de max op de  - taalvervolmaking

15-16  jaar

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

PA
sEn

  - ju
LI

B002+ za 10/4 - vr 16/4 7 €445 

B011+ za 3/7 - za 10/7 8 €475

B021+ Za 10/7 - za 17/7 8 €475

B031+ Za 17/7 - za 24/7 8 €475

B041+ Za 24/7 - za 31/7 8 €475

A
u

G
u

stu
s

B051+ Za 31/7 - za 7/8 8 €475

B061+ Za 7/8 - za 14/8 8 €475

B071+ Za 14/8 - za 21/8 8 €475

B081+ Za 21/8 - za 28/8 8 €475
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FRANKRIJK - NAUSSAC vPG 28
zeilen op het meer van naussac – taalanimatie + taalvervolmaking

13-15  jaar
16-18  jaar

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

ju
LI

F011 Di 6/7- do 15/7 Le lycée 10 (8) €670

F021 Di 13/7- do 22/7 Le lycée 10 (8) €670

F031 Di 20/7 - do 29/7 Le lycée 10 (8) €670

F041 Di 27/7 - do 5/8 Le lycée 10 (8) €670

TDA041 Di 27/7 - zo 8/8 Le lycée 13 (11) €780

A
u

G
u

stu
s

F051 Di 3/8 - do 12/8 Le lycée 10 (8) €670

TDA051 Di 3/8 - zo 15/8 Le lycée 13 (11) €780

F061 Di 10/8 - do 19/8 Le lycée 10 (8) €670

TDA061 Di 10/8 - zo 22/8 Le lycée 13 (11) €780

F071 Di 17/8 - do 26/8 Le lycée 10 (8) €670

TDA071 Di 17/8 - zo 29/8 Le lycée 13 (11) €780

FRANKRIJK - VILLENEUVE-DE-BERG vPG 16
de mix is de max in de Ardèche - taalvervolmaking

14 -18  jaar
15-18 jaar*

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

ju
LI

F01+ Vr 2/7- zo 11/7 Maison des Astars 10 (8) €660

F02+ Vr 9/7 - zo 18/7 Maison des Astars 10 (8) €660

F03+ Vr 16/7 - zo 25/7 Maison des Astars 10 (8) €660

F04+ Vr 23/7 - zo 1/8 Maison des Astars 10 (8) €660

TDA04+ Vr 23/7 - do 5/8 Maison des Astars 14 (12) €795

A
u

G
u

stu
s

F05+ Vr 30/7 - zo 8/8 Maison des Astars 10 (8) €660

TDA05+ Vr 30/7 - do 12/8 Maison des Astars 14 (12) €795

F06+ Vr 6/8 - zo 15/8 Maison des Astars 10 (8) €660

TDA06+ Vr 6/8 - do 19/8 Maison des Astars 14 (12) €795

F07+ Vr 13/8 - zo 22/8 Maison des Astars 10 (8) €660

TDA07+ Vr 13/8 - do 26/8 Maison des Astars 14 (12) €795

F08+ Vr 20/8 - zo 29/8 Maison des Astars 10 (8) €660

VASTE OPTIES VILLENEUVE F06+: muziek, dans en omnisport
F07+: muziek, multimedia en gastronomie

* 14-18 jaar op F01+, F02+ en F03+; 15-18 jaar op F04+, F05+, F06+, F07+ en F08+
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Engels
MALTA - TARXIEN   ✈ PG 18
de mix is de max - taalanimatie en taalvervolmaking

13-16  jaar

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

JU
LI

M01 Do 1/7 - zo 11/7 Il Kastell 11 €895*

M02 Zo 11/7 - wo 21/7 Il Kastell 11 €895*

M03 Wo 21/7 - za 31/7 Il Kastell 11 €895*

AU
G

U
STU

S

MO4 Za 31/7 - di 10/8 Il Kastell 11 €895*

MO5 Di 10/8 - vr 20/8 Il Kastell 11 €895*

M06 Vr 20/8 - ma 30/8 Il Kastell 11 €895*

de mix is de max - taalvervolmaking 17-19  jaar

JU
LI

M01+ Do 1/7 - zo 11/7 Il Kastell 11 €895*

M02+ Zo 11/7 - wo 21/7 Il Kastell 11 €895*

M03+ Wo 21/7 - za 31/7 Il Kastell 11 €895*

AU
G

U
STU

S

M04+ Za 31/7 - di 10/8 Il Kastell 11 €895*

M05+ Di 10/8 - vr 20/8 Il Kastell 11 €895*

M06+ Vr 20/8 - ma 30/8 Il Kastell 11 €895*

* duikcursus: €80 zonder PADI-brevet, €160 met PADI-brevet

Frans/Engels in verre reizen
MIDDELLANDSE zEE - FRANS  vPG 22
taalcruise - taalanimatie en taalvervolmaking

15-20  jaar

 JU
LI

CODE DATUM LOGEMENT DAGEN PRIJS

CR02 Zo 11/7 - di 20/7 MSC Lirica 10 (8) €960*

JU
LI

MARROKKO - FRANS - RABAT EN MARRAKECH    ✈ PG 20
exotische taalexpeditie - taalanimatie en taalvervolmaking

15-20  jaar

M011 Vr 2/7 - ma 12/7 chalet - hotel 11 €860

M021 Vr 9/7 - ma 19/7 chalet - hotel 11 €860
AU

G
U

STU
S

FLORIDA - ENGELS- MIAMI EN ORLANDO    ✈ PG 24
toerisme in Sunshine State - taalanimatie en taalvervolmaking

14-19 jaar

FL08 Vr 20/8 - ma 30/8 hotel 11 €1495**

AU
G

U
STU

S

zUID-AFRIKA - ENGELS   ✈ PG 26
toerisme en taalsafari - taalvervolmaking

18+

Z010 Zo 5/9 - za 18/9 lodge - road trip 14 (12) €1850

* niet inbegrepen: dranken, 3 x lunch en 1 x avondmaal

** formule in halfpension 
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KORTING GELDIG TOT 1/03/10     

NR KORTING VOORWAARDEN KORTING

1 individueel 1 kind 
= INDIVIDUELE KORTING 1

1 kind meerdere kampen, zelfde taal in 1 jaar 
= INDIVIDUELE KORTING 1+

1 kind meerdere kampen, Engels en Frans 
= EUROPESE KORTING 

1 kind: 3 kampen, verschillende seizoenen 
= GETROUWHEIDSKORTING 

1ste kamp - €15

2e kamp  - €25

2e kamp - €50

3e kamp  - €40

2 gezin* meerdere kinderen van hetzelfde gezin 
= GEZINSKORTING

1e kind  - €15
2e kind  - €25
3e kind  - €40

3 groep* 3 inschrijvingen voor dezelfde stage 
(verschillende gezinnen) 
= GROEPSKORTING

per kind  - €20

* Bij een inschrijving via internet, dienen de verschillende inschrijvingen na elkaar te gebeuren 
(binnen een periode van ca. 15 minuten). Gelieve in het veld ‘opmerkingen’ ook te vermelden met 
wie je samen inschrijft. 

Deze kortingen hebben enkel betrekking op de taalvakanties met overnachting binnen éénzelfde 
seizoen (uitz. getrouwheidskorting) met uitzondering van de skivakanties (krokus- en paas-
vakantie). De kortingen zijn niet cumuleerbaar!

Fiscaal attest voor kinderen tot en met 11 jaar ter waarde van €11,20 per dag.

Online inschrijven via www.clipvakanties.be



OP TAALVAKANTIE IN WéGIMONT
8- 9, 10-13 EN 13-16 JAAR (fiscaal attest t.w.v. €11,20/dag tot en met 11 jaar)

GEEN KLAS MAAR KLASSE OP HET SPROOKJESKASTEEL
Weinig locaties voor jongerenreizen zullen de vergelijking met dit sprookjeskasteel kunnen 
doorstaan. Dit prachtige gebouw is een STERRENVERBLIJF dat in geen enkel opzicht aan 
een school doet denken. Voor een CLIPvakantie is dit een absolute troef! Je verblijft er in 
mooie kamers van 2, 4 of 6 personen. De kamerverdeling gebeurt na uitgebreide contact-
activiteiten zodat je ook echt je "ROOMMATES" kan kiezen.

EEN KEUKEN MET NIVEAU
Het keukenteam van het kasteel kent door de jaren de verlangens van onze deelnemers.
's Ochtends is er een continentaal ontbijtbuffet. 's Middags is er een DRIEGANGENMENU. 
Wat dacht u van de volgende kaart: lekkere verse soep als voorgerecht, steak met frietjes 
als hoofdgerecht en een ijsje als dessert. 's Avonds is er opnieuw een warm gerecht. 

EEN SPEEL- EN SPORTPARADIJS
Het Provinciaal Domein van Wégimont heeft alle troeven binnen handbereik: SPORT-
TERREINEN (voor volleybal, basketbal, minigolf, badminton, hockey, tennis), barbecue-
hoekjes, bossen en uitgestrekte grasvelden voor pleinspelen, een roeivijver... Het enorme 
OPENLUCHTzWEMBAD met glijbaan is onbetwistbaar dé trekpleister. Hier kunnen jongeren 
zich echt uitleven.

OP TAALEXCURSIE IN WALLONIë
Naast de contactmogelijkheden op het Provinciaal Domein zijn er excursies, zoals dat op  
elk CLIPmenu hoort. Elke week bezoeken we VERVIERS en LUIK. Hier gaan we op taal-
verkenning.
Oordeel zelf! Je 'tamagotchi' in leven houden door de voorbijgangers hem eten te laten  
geven, woorden sprokkelen met straatpictionary of zoveel mogelijk mensen onder je vriend-
schapsboog laten wandelen... het is maar een greep uit het zeer gevarieerde aanbod.

oMnIsPoRt En fILMAnIMAtIE 8-9 En 10-13 jAAR       oMnIsPoRt En AvontuuR 13-16 jAAR 
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8-13 JAAR: TAALINITIATIE
Omnisport en filmanimatie op het sprookjeskasteel

TAALINITIATIE FRANS MET NEDERLANDS ALS VOERTAAL EN 
FRANS ALS DOELTAAL
Zie CLIPconcept (pagina 4-5)

VARIATIE TROEF MET OMNISPORT, FILMANIMATIE EN VASTE 
OPTIES
CLIP zet heel wat SPORTANIMATIE op het programma voor de  
allerjongsten. Daarnaast laten we ons sterk inspireren door  
SPROOKJES en (TEKEN)FILMS. De monitoren verkleden 
zich maar al te graag om hun spel aan de man te brengen. 
Activiteiten zoals Jungle Book, Indiana Jones, Weerwolven, 
FC de Kampioenen, Cluedo, Kapitein Haak of een gala-avond 
staan of vallen met de inkleding. Bovendien verwerken we 
voortdurend TAALOPDRACHTEN in de spelen. Met het BIVAK 
en het KAMPVUUR op het domein krijgt Wégimont nu ook een 

avontuurlijk tintje. De sfeervolle avond sluiten we af met zang, 
muziek en marshmallows.

Je kan het kamp zelf verder aankleden door te kiezen voor een 
optie, 5 dagen per week, gedurende 1 uur per dag. We stellen 
het aanbod even voor: AQUAFUN, OMNISPORT en CREAFUN. 

8-9 JAAR: MINI-B
Sinds 2009 is er een nieuwe formule voor de allerjongste  
deelnemers van 8-9 jaar: de mini-B's. Normaal schommelt de  
OMKADERINGSGRAAD bij CLIP rond de 5 deelnemers per monitor.  
Voor de mini-B’s is deze nog scherper. Ook de werkwijze  
verandert. Met 2 vaste monitoren voor ongeveer 6 à 10 kinderen 
vormen we een 'FAMILIE'. Deze sterke band zorgt ervoor dat het 
fun-en leergehalte heel hoog ligt.

13-16 JAAR: TAALINITIATIE
Nostalgie: omnisport en avontuur in Wégimont

TAALINITIATIE FRANS MET NEDERLANDS ALS VOERTAAL EN 
FRANS ALS DOELTAAL Zie CLIPconcept (p. 4-5), speciaal voor de 
oudere deelnemers die nog niet klaar zijn voor het taalbad.

SPORT- EN AVONTURENANIMATIE MET VASTE OPTIES
We organiseren een mini-Iron Man, trekken op survivaltocht 
en DROPPING. Avontuurlijke hoogtepunten zijn het BIVAK met  
KAMPVUUR en het FORT VAN CHAUDFONTAINE, een in- en out-
door AVONTURENPARCOURS. Op sociaal vlak organiseren de 
deelnemers een activiteit voor kinderen als MONITOREN in spé. 
Met de LUIK EXPRESS starten we aan het ultramoderne station 
van Calatrava. De expeditie leidt ons naar het centrum voor een 
interactief stadsspel. Je kan het kamp zelf verder aankleden door  
te kiezen voor een optie, 5 dagen per week, gedurende 1 uur per 
dag. We stellen het aanbod even voor: AQUAFUN en OMNISPORT.
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sPoRt En AvontuuR In BRAIvEs 12-15 jAAR         dE MIX Is dE MAX In BRAIvEs 15-16 jAARMIXfoRMuLE 

OP TAALVAKANTIE IN BRAIVES 12-15 EN 15-16 JAAR

COMFORTABEL LOGEREN OP DE BOERDERIJ OF IN DE 
Haspengouw is gekend om haar uitgestrekte akkers en grote vierkantshoeves.  De jongste 
leeftijdsgroep verblijft in de FERME LIMBORT. Hier is alles COMFORTABEL en NIEUW in 
een rustiek kader. De kamers en het sanitair zijn ronduit luxueus. Naast de boerderij liggen 
er een basketbalterrein, een petanquebaan, een voetbalveld en een volleybalterrein. En dan 
mogen we vooral de kampvuurhoek niet vergeten waar we 's avonds vaak afronden met de 
gitaar en warme chocolademelk.
De oudste leeftijdsgroep logeert met 15 personen in een KARAKTERVOLLE . We slapen 
in charmante kamers van 4. In de tuin is er een mooi terras en lonkt het zWEMBAD voor 
taalateliers en sportieve (taal)animatie.

VERWENDE FIJNPROEVERS: LEKKER EN VEEL
In Braives koken we zelf. Spreken van CULINAIRE HOOGSTANDJES om je vingers van af te  
likken, is niet misplaatst. 's Ochtends is er een uitgebreid continentaal ontbijt aangevuld met 
eieren, chocoladebroodjes of croissants. ‘s Middags is er een lekker salade- en broodbuffet  
met een warme hap (pizza, croque, quiche). 

's Avonds is er een driegangenmenu. Wat dacht u van de volgende kaart? Een loempia als 
voorgerecht, daarna huisgemaakte pizza en tiramisu als dessert.

EXCURSIES: ONTDEK EEN STUKJE WALLONIE
Op de lokale marktdagen strijken we neer in HANNUIT en HOEI voor gevarieerde taalpraktijk.  
Na de activiteiten in Hoei blijven we “plakken” om te BOWLEN of te zWEMMEN. 
Nieuw zijn de “VERRASSINGSCRUISE” op de Maas en de KABELBAAN waarmee we naar 
het hoogste punt van de stad gaan. Tijdens de afdaling kruisen we de “muur” van Hoei, een 
steile beklimming die elke wielerfanaat wel kent (Waalse Pijl).

Op donderdag start de LUIK EXPRESS aan het nieuwe en ultramoderne station van Calatrava,  
het paradepaardje van de Belgische spoorwegarchitectuur.  De expeditie leidt ons naar het 
stadscentrum voor een interactief stadsspel in de stijl van de TV serie.
In de namiddag beleven we ons avontuurlijke hoogtepunt. Het FORT VAN CHAUDFONTAINE  
is een gewezen oorlogsbunker die succesvol omgetoverd werd tot een in- en outdoor  
avonturenparcours. De herinnering aan Fort Boyard is nooit veraf met evenveel  
actiemomenten als intelligentieproeven. Via raadsels en behendigheidsopdrachten ga je in  
teamverband en uitgerust met helm, klimharnas, koplamp en overall op zoek naar een schat.

BRAIvEs
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12-15 JAAR: TAALANIMATIE MET FRANS ALS VOERTAAL 
Zie CLIPconcept (pagina 4-5)
A la ferme 

EEN ECHT SPORT- EN AVONTURENKAMP MET BIVAK EN BOERDERIJ-ANIMATIE
De landelijke omgeving in Braives inspireert ons tot avontuurlijke boerderij-animatie. In de tuin  
houden we een sfeervol KAMPVUUR met marshmallows. Eén nacht KAMPEREN we als  
echte Robinsons. Gewapend met walkietalkies en een zaklamp vertrekken we op DROPPING 
in het thema van Prison Break. Met het spektakelspel Lord of the Rings/le Seigneur des Anneaux 
houden we er de SPANNING echt in. Wist je trouwens dat bij ons SPORT EN TAAL regelmatig  
samengaan in één activiteit? Frans leren ging nog nooit zo vlot. Kortom, in Braives wordt een taal-
vakantie een écht taalkamp, een boost voor de groepssfeer.

VARIATIE TROEF MET VASTE OPTIES
Je kan het kamp zelf verder aankleden door te kiezen voor een optie, 5 dagen per week, 1 uur per 
dag: OMNISPORT, BOERDERIJMIX, PAARDRIJDEN (mits supplement van e45). 

15-16 JAAR: TAALVERVOLMAKING MET FRANS ALS VOERTAAL 
Zie CLIPconcept (pagina 4-5)
op de 

GEVARIEERDE ANIMATIE: DE MIX IS DE MAX OP DE 
Het gevarieerde animatieparcours in de  gaat voluit voor sport, avontuur, toerisme en  
cultuur en zit boordevol contactmomenten: met elkaar, de lokale bevolking en de jongere 
deelnemers van de Ferme Limbort. Hoogtepunten zijn ook hier de DROPPING, de ambiance 
rond het KAMPVUUR en het BIVAK. 

Een echte kick beleven we tijdens ons PAINTBALLAVONTUUR. Sportievelingen komen aan hun 
trekken met de mini-ironman en diverse OMNISPORTactiviteiten. Het zwembad is hierbij een grote 
troef. Met topanimaties als Temptation Island en Twilight lachen... of gillen we heel wat af.

Na al dat avontuur vegen we de modderspatten af en trekken we onze mooiste outfit aan om ons 
te amuseren in stijl tijdens het casino en de gala-avond met fuif. Last but not least worden we zelf 
een stukje MONITOR en verzorgen we een musical en cluedo voor de deelnemers van de Ferme 
Limbort. Wie weet krijg je de smaak wel te pakken!

BRAIvEs MIXfoRMuLE
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voertaal
frans

sPoRt En AvontuuR 13-14 jAAR        dE MIX Is dE MAX 14/15-18 jAARMIXfoRMuLE 

OP TAALVAKANTIE IN VILLENEUVE
13-14 EN 14/15-18 JAAR

PRACHTLOCATIE MET zWEMBAD
In Villeneuve-de-Berg beschikken we over 2 gebouwen op wandelafstand van elkaar. 
La MAISON DES ASTARS is het hoofdhuis. Hier verblijven de oudste deelnemers.  
Deze gewezen patriciërswoning is een imposant gebouw. Het leven in de zomer speelt 
zich hier hoofdzakelijk af in de tuin rond de buitenkeuken en het zWEMBAD. 
De jongste deelnemers logeren vlakbij in la MAISON FAMILIALE (met uitz. van F08), 
een modern gebouw met mooie kamers. Zwemmen en eten doen we in de tuin van het 
hoofdhuis waar enkele bomen voor de nodige schaduw zorgen. De 2 huizen zijn gelegen 
in het levendige centrum van een kleine stad die blaakt van initiatief en waar contacten 
voor het grijpen liggen. 

CULINAIRE HOOGSTANDJES
Onze kookploegen slagen hier met lof van de jury. Spreken van CULINAIRE HOOGSTANDJES  
om je vingers van af te likken, is niet misplaatst. 

's Ochtends is er een uitgebreid continentaal ontbijt aangevuld met eieren, chocolade-
broodjes of croissants. ‘s Middags is er een lekker salade- en broodbuffet met een warme 
hap (pizza, croque, quiche). ‘s Avonds is er een driegangenmenu.

DE EXCURSIES ERBOVENOP
Er staan dit jaar weer twee grotere stadsexcursies op het programma. Op donderdag trekken  
we naar de markt van VALLON PONT d'ARC. Daarna rusten we uit aan de oevers van de  
ARDèCHE. Een wandeling brengt ons naar enkele grotten, typisch voor de streek.
De laatste dag gaan we ons geluk verder beproeven in AUBENAS, een grote stad waar op de 
marktdag heel wat zuiderse sfeer op te snuiven valt. Hier begint de 'Aubenas Express', een 
leuke stadsactiviteit vol spanning, vindingrijkheid en plezier.  Avontuurlijk hoogtepunt van de 
dag is het BOMENPARCOURS. De oudste leeftijdsgroep trekt bovendien een halve dag naar 
Montélimar voor een cultureel programma.
Een topper in het programma is ongetwijfeld het BIVAK. Met de eigen leeftijdsgroep ga  
je een nachtje uit... slapen in de openlucht na een avondwandeling in een prachtige omgeving.  
De zonsondergang met uitzicht op de Cevennen is werkelijk adembenemend.
Ook de frisse duik in de Ardèche met zicht op de PONT D'ARC en de snelle KARTINGRIT zal 
je niet snel vergeten. 

vILLEnEuvE
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13-14 JAAR: TAALANIMATIE MET FRANS 
ALS VOERTAAL (zie CLIPconcept p. 4-5)
La Maison familiale (met uitzondering van f08)

SPORTIEVE EN AVONTUURLIJKE ANIMATIE à LA CARTE
Het programma in Villeneuve is sportief en avontuurlijk  
voor 13-14-jarigen. In het dorp beschikken we over een sporthal  
(basket, minivoetbal, volley), een danszaal met spiegels  
en diverse sportterreinen. Wist je trouwens dat bij ons  
SPORT EN TAAL regelmatig samengaan in één activiteit?  
Frans leren ging nog nooit zo vlot. Het huis, het dorp en de streek  
bieden hier haast onbegrensde avontuurlijke mogelijkheden.  
Gewapend met walkietalkies en een zaklamp vertrekken we  
op DROPPING. Wedden dat je de adrenaline zal voelen  
stromen. Bij thuiskomst koelen we af in een sfeervol verlicht  
zwembad of met een gezellig KAMPVUUR in de tuin.

14/15-18 jaar: TAALVERVOLMAKING MET FRANS 
ALS VOERTAAL (zie CLIPconcept p. 4-5)
La Maison des Astars

DE MIX IS DE MAX: ANIMATIE à LA CARTE
Voor de oudste leeftijdsgroep is er een gevarieerd animatie-
programma met sportieve, avontuurlijke, sociale, toeristische en 
culturele elementen. Ook hier is de DROPPING met KAMPVUUR  
een hoogtepunt. Op sociaal vlak organiseren we een activiteit 
voor kinderen van het lokale speelplein, als MONITOREN in spé. 
Wie weet krijg je de smaak wel te pakken! Met topanimaties 
als Fata Morgana, het Swingpaleis en Twilight lachen, dansen...  
en amuseren we ons gegarandeerd. Na al dat avontuur vegen 
we de modderspatten af en laten we ons verwennen in de Spa of  
trekken we onze mooiste outfit aan voor het casino en de gala-
avond met fuif.

THEMATAALVAKANTIE OP F06+ EN F07+
Op het einde van de zomer gaat CLIP de culinaire, artistieke  
en sportieve toer op. Gedurende 4 dagen zal je telkens 3 uur  
per dag daarmee bezig zijn, mét resultaat. 
Er kan gekozen worden tussen MUzIEK, MULTIMEDIA, DANS  
en BEWEGING, OMNISPORT en GASTRONOMIE. 

TOUR DE L'ARDèCHE (zie Naussac p. 29) 
Een uitbreiding van je kamp waarbij je op het einde van de  
vakantieweek met een kleine groep in een avontuurlijke  
4-DAAGSE stapt met Naussac als eindbestemming. 

vILLEnEuvE MIXfoRMuLE
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sunny EnGLIsH In MALtA 13-16 En 17-19 jAARMIXfoRMuLE 

SUNNy ENGLISH IN MALTA 
13-16 EN 17-19 JAAR

EEN PRACHTIG HOTEL IN EEN MIDDELEEUWS KASTEEL
Wie wil er nu geen Engels leren in een zuiders klimaat op een eiland in de Middellandse 
Zee? We logeren in een unieke locatie: Il Kastell, een voormalige Middeleeuwse PALAzzO, 
die recent werd gerenoveerd tot een klassehotel met verschillende terrassen, zalen...
We slapen met 2-6 op ruime kamers met eigen sanitair in het nieuw gebouwde gedeelte.
Een extra troef is het zonneterras met zWEMBAD waar we regelmatig verkoeling zoeken 
voor de taalateliers. Relaxen kan je in de 'cosy corner' met de heerlijke lounge zetels.  
De koele omnisport- en danszalen van het gymcomplex naast het hotel geven ons de  
gelegenheid om te basketten of een salsapasje te zetten. 

CULINAIRE HOOGSTANDJES
We verblijven in volpension. 's Ochtends is er een continentaal ontbijt. 's Middags picknicken 
we op excursie of is er een lekker saladebuffet met een warme zuiderse hap (pizza, pasta, 
lasagna). 's Avonds is er een driegangenmenu. De ITALIAANSE INVLOED is nooit veraf.  
Regelmatig steken we zelf een handje uit de mouwen en toveren we verse sushi of fruitsla 
op tafel.

TAALANIMATIE EN TAALVERVOLMAKING MET ENGELS ALS VOERTAAL
(zie ook CLIPconcept op p. 4-5)
Voor de taalactiviteiten trekken we vaak de straat op om CONTACTEN te leggen met de  
perfect tweetalige én vooral goed verstaanbare bevolking. Malta stond immers lang onder 
het bestuur van Groot-Brittannië. Overal zijn de vriendelijke mensen bovendien meteen  
bereid om te helpen en een babbeltje te slaan...
Variatie en beweging zitten in deze formule ingebakken. De namen van de TAALATELIERS  
liegen er dan ook niet om: baseball bis, linguistic cold war, salsa verbs, splash, pappenheimers...  
Tijdens elke taalanimatieblok duiken we bovendien voor één activiteit in het zwembad... voor 
een écht taalbad. 

tARXIEn



EEN GEVARIEERD ANIMATIEPROGRAMMA ONDER DE zON
Het CLIPteam zorgt voor een goed gevuld animatieprogramma. We swingen erop los tijdens  
ons eigen Swingpaleis, ontrafelen het mysterie bij de levensechte Cluedo en laten ons  
vertroetelen tijdens een wellnessavond. Naast interactieve stadsspelen en entertainende 
avondactiviteiten zoals een KAMPVUUR, de ‘intimate evening’, een fuif en een DROPPING op 
de kliffen - waar je kan genieten van een spectaculaire zonsondergang-, gaan we regelmatig  
naar het STRAND (Sliema en Birzebuggia) voor sport- en teambuildingsactiviteiten in het water  
of een discussie in de schaduw van een palmboom. 

ISLAND EXPLORATION
We varen één dag met de boot naar de BLUE LAGOON, wanen ons Robinson en SNORKELEN  
in het glasheldere water tussen de vissen. Daarnaast verkennen we met een grote zoek-
tocht (Malta Express) de levendige hoofdstad VALLETTA om te eindigen in het romantische  
MDINA. Eén ochtend trekken we naar de vissersmarkt van het kleurige MARSAXLOKK.  
's Avonds schepen we in voor een idyllische HARBOUR CRUISE rond de hoofdstad. De muziek op 
de boot, de hapjes en drankjes in de sfeervol verlichte haven brengen ons snel in hogere sferen.  
Elk dorp viert zijn patroonheilige met een FESTA: dit gaat gepaard met vuurwerk, zoals  
je het nog nooit hebt gezien. Zulke gelegenheden laten we natuurlijk niet voorbij gaan. 

DUIKINITIATIE OF DUIKCURSUS
Malta werd verkozen tot derde beste duiklocatie ter wereld. CLIP voorziet als extraatje een  
duikinitiatie (30min). Voor de echte liefhebbers bestaat er de mogelijkheid om daar nog 3 HALVE  
DAGEN aan toe te voegen voor de prijs van 80 euro. De dieptegrens wordt dagelijks verlegd, 
waardoor je telkens nieuwe vis- en plantensoorten ontdekt. Wil je graag ook een officieel  
PADI-certificaat, dan kost deze driedaagse e160. 

APARTE FORMULE VOOR DE 17-19-JARIGEN
Malta trekt telkens een flink aantal oudere deelnemers. Zij worden in de watten gelegd met een 
speciaal programma.
Op sociaal vlak geven zij sportieve animatie voor de kinderen van het lokale speelplein.  
In de cluedo worden de 17plussers acteurs, in het casino verzorgen zij de animaties.
Als beloning mogen zij 's avonds LANGER OPBLIJVEN. Wat dacht je van 'nightswimming',  
een filmavond of een terrasje? Eén avond zetten we een stapje in de wereld in ST. JULIANS. 
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ExotischE taalExpEditiE in Marokko
15-16 En 17-20 jaar 

Marokko, zonnig En gastvrij
Marokko is een exotische bestemming die jaarlijks meer 
en meer Belgische toeristen aantrekt met de zon, de zee, 
het Atlasgebergte, de woestijn in het Zuiden, de keizerlijke      
steden en vooral haar gastvrijheid. 
De Marokko-ExpEditiE  - niet te verwarren met een clubreis -  
heeft zovele gevarieerde troeven dat een beknopte weergave 
moeilijk wordt. 
Graag voeren we u mee aan boord van een comfortabele 
vlucht, langs de Franse contacten met de lokale tweetalige 
bevolking, naar het geborgen verblijf in Rabat met de eigen 
keuken.

We genieten van excursies naar raBat (de hoofd-
stad en één van de keizerlijke steden) en MarrakEch  
(3 dagen, ook een keizerlijke stad). Een echte troef 
zijn uiteraard de WatErsportMogElijkhEdEn op de  
stranden nabij Rabat. Hier genieten we elke dag van.

coulEur localE in raBat En MarrakEch
We kiezen hier voor couleur locale en echtheid, niet voor 
een 4-sterreneiland waar je nauwelijks de lokale bevolking  
ontmoet. Acht dagen lang verblijven we op het domein 
van de Federatie van Marokkaanse scouts op een tiental  
kilometer van Rabat. Hier liggen interessante contacten  
voor het grijpen. We logeren er met 20 personen  
in een comfortabele en niEuWE chalEt op basis van  
tweepersoonskamers. De laatste 3 dagen gaan we op hotEl 

in het overbekende Marrakech voor een taaltoeristische  
uitstap. Het hotel is centraal gelegen, vlakbij het sfeervolle 
Jama el Fna-plein. Van hieruit verkennen we de stad. 

lokalE gErEchtEn oM van tE sMullEn
Uiteraard staat de traditionele MarrokaansE kEukEn  
op het menu. Dat begint al met een receptie bij aan-
komst waarop de typische muntthee niet mag ontbreken.  
Geen hamburger met friet, maar wel tajine met kip,  
couscous, BBQ, gegrilde vis... Overheerlijk en ter plaatse  
bereid! Deze gastvrijheid draag je zeker mee in je hart
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verre reizen
voertaal 

frans

exotische taalexpeditie in marokko 15-16 en 17-20 jaarthemataalVakantie

marrakech - rabat



dE kEizErlijkE stEdEn à la cartE
Op een expeditie in Marokko kunnen de Keizerlijke steden niet ontbreken. Het grootste deel van 
de reis verblijven we in Rabat. De 3 laatste dagen verkennen we Marrakech. Onderweg stoppen 
we aan de grote moskee in Casablanca. We wandelen langs de koninklijke palEizEn, typische 
MarktEn en plEinEn. Tijdens elk bezoek worden onze jongeren begeleid door het eigen CLIP-
team met ondersteuning van Marokkaanse scoutsleiders. 

taalaniMatiE En taalvErvolMaking MEt frans als voErtaal 
(zie ook CLIPconcept op p. 4-5)
Met CLIP ga je op verre reis om de taal echt in de praktijk te brengen. Dit principe geldt zeker 
voor Marokko. Hiervoor liggen de contacten voor het grijpen. De Marokkaanse stadsbevolking is 
vlot tweetalig. Voor de taalatEliErs nestelen we ons in de schaduw van een palmboom.

gEvariEErdE aniMatiE En WatErsportinitiatiE
Naast de reizen en de taal staat er een flinke brok gevarieerde animatie op het programma. Zo is er 
een waaier aan opties: henna, Arabische dansen, sport, macramé,... en  grote spelen 's namiddags 
of 's avonds.

In Rabat gaan we trouwens vier halve dagen naar het strand voor watersportinitiatie: kajak,  
cataMaran, BodYBoard en golfsurfEn. Daarnaast is er de strandaniMatiE (spel  
zonder grenzen, expeditie Robinson, voetbal, voettennis, volley, pingpong en zandsculpturen).  
Deze activiteiten worden excellent omkaderd door een lokale watersport-organisatie.

Een echte topervaring is de deelname aan een animatie voor Marokkaanse kinderen in het kader 
van een internationaal sociaal projEct. Ook dit is een aspect van Marokko waar we onze deel-
nemers graag bij betrekken. 

De twee delen van de reis worden telkens feestelijk afgesloten. In Rabat gebeurt dit met een kaMpvuur.  
Geloof het of niet maar in Afrika heeft dit iets speciaals. In Marrekech zijn we te gast bij Ali voor 
een heerlijke maaltijd en een typisch feeëriek Arabisch paardEnspEktakEl die nog lang zullen 
blijven nazinderen.
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taalcruise op de middellandse Zee: italiË, Frankrijk, tunesiË, spanje  15-16 en 17-20 jaarthemataalVakantie

taalcruisE op dE MiddEllandsE zEE: 
italiË, frankrijk, tunEsiË, spanjE 
15-16 En 17-20 jaar

EEn cruisEschip als hotEl
Na 25 jaar is dit een primeur voor clip: geen beschrijving van een hotel maar van een  
boot en dan nog geen gewone. Via de technische fiche lezen we dat de MSC Lirica - want 
zo heet ons logement - 251,25 m lang is en 28,8 m breed. 700 bemanningsleden staan in 
voor een 2000-tal passagiers die ondergebracht worden in 780 kajuiten, verspreid over 9 
decks...
Aan spraakmakende facilitEitEn is er uiteraard geen gebrek: 'body & soul'  
worden verwend in de fitness, de zonnedekken met zwembaden en de whirlpoolbaden.  
Voor ontspanning en entertainment zorgen de discotheek, het theater, de sportterreinen  
(vb. tennis) en het winkelcentrum. 

hEt EtEn aan Boord
Hongerige magen komen à volonté aan hun trekken. Ontbijt en lunch nemen  
we in het rEstaurant of aan het buffet op hEt dEk. Het avondeten wordt à 
la carte in het restaurant geserveerd. In de namiddag nemen we - als we aan  
boord zijn - de 'afternoon tea', 's avonds is er nog een 'midnight buffet'. 
De kapitein verwelkomt de passagiers met een cocktail en GALA-AVOND met speciaal 
menu.

taal-in-rEisforMulE: frans
Op al onze reisbestemmingen opteren we voor het Frans of Engels als voertaal. Hier viel 
de keuze op het Frans. Met stops in Frankrijk (in kosmopolitische badsteden), in corsica  
(ajaccio) en aan de Azurenkust (saint-tropEz) en in het sprookjesachtige tunesië  
(tunis) - waar west en oost elkaar ontmoeten - ligt dit voor de hand. 
Hier wordt overal Frans gesproken.

middellandse Zee

verre reizen
voertaal

frans
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Naast de contactactiviteiten en de groepsvormende taalateliers 
op de boot zijn er uiteraard de typische CLIPtoppers met de  
lokalE BEvolking. Zowel anciens als de nieuwe deelnemers 
mogen op beide oren slapen. De activiteiten worden jaarlijks 
aangepast. Bovendien is deze formule gericht op een oudere 
leeftijdsgroep die graag iets wil zien en beleven tijdens de vakantie.  
Onze programmamakers zijn zich hiervan bewust en zullen 
taal-in-rEisMEnu's serveren om van te snoepen.

ExcursiEs a gogo
Daar waar tijdens een normale taalvakantie enkele excursies 
per week  op het programma staan, is het reiselement hier  
dominant. In Italië gaan we aan boord in gEnua en bezoeken we 
de mooie haven van portofino aan de Italiaanse Rivièra. 
We ontdekken de historische klassieke highlights van roME.  
De excursie leidt ons langs het Forum Romanum, het Colos-
seum, het Sint-Pietersplein, de Trevifontein, het Pantheon...  

We flaneren in de Middeleeuwse stad salErno met haar grillige  
rotskusten. 
In palMa, de hoofdstad van Mallorca, is de Spaanse sfeer goed 
te voelen. Daarnaast zijn er de Franse en Tunesische haltes. 
Vóór de terugreis blijven we nog een volledige dag in Genua. 
Hier wordt de excursie een ExploratiE, niet alleen van de 
streek maar ook van jezelf en de groep. Amusement, zelfred-
zaamheid en teamspirit zijn kruiden die elke CLIPexcursie op 
smaak brengen. 
Als je dit kan afwerken met een persoonlijke touch bekom je  
ongetwijfeld het waauw-effect waar het ons om te doen is. 

hEt prograMMa van dag tot dag  
 

middellandse Zee themataalVakantie

dag 1 Vervoer per luxecar naar genua 

dag 2 genua (Italië) - vertrek boot 16u

dag 2 portofino (Italië) 18u30-23u30*

dag 3 ajaccio (Corsica - Frankrijk) 13u00-19u00

dag 4 civitavecchia (Rome - Italië) 8u00-19u00

dag 5 salerno (Italië) 7u00-13u00

dag 6 la goulette (Palma - Balearen - Spanje) 14u00-21u00

dag 7 toulon (Saint-Tropez - Frankrijk) 15u00-21u00

dag 8 genua (Italië) 
Vervoer per luxecar naar België

10u00 - 19u00

* De uren die worden weergegeven zijn de uren die men op de  
bestemming doorbrengt.
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florida: kicks in thE sunshinE statE 
14-16 En 17-19 jaar

op hotEl En rEstaurant: gEniEtEn
In Florida verwennen we onszelf en verblijven we in 2 hotels  
(MiaMi En orlando). We delen de ruime en comfortabele 
kamers (met eigen sanitair) met 4 personen. Beide hotels 
beschikken over een opEnluchtzWEMBad en zijn centraal  
gelegen. 

De formule voorziet in halfpEnsion. 's Ochtends kunnen  
we kiezen uit eieren, pancakes, toast, ontbijtgranen, fruit, 
vers fruitsap, thee en koffie. 's Avonds proeven we wat een  
melting pot de Amerikaanse maatschappij is en gaan we  
afwisselend voor Cubaans, Italiaans, Thais... en mag de 
grootste Mac Donalds ter wereld natuurlijk niet op het lijstje 
ontbreken.

taalaniMatiE En taalvErvolMaking MEt EngEls 
als voErtaal
(zie ook CLIPconcept op p. 4-5)

Met CLIP ga je op verre reis om de taal echt in de praktijk te
brengen. Dit principe geldt zeker voor Florida. Engels  
leren gebeurt hier echt on thE road. We laten geen enkele  
mogelijkheid onbenut om contacten te leggen met de lokale 
bevolking: in de wachtrijen voor de attracties, in de malls... 
We praten met hen over hun land, hun leven... 

Achteraf zitten we samen voor een corrEctiE van de meest 
voorkomende fouten. Regelmatig organiseren we ook een 
taalatEliEr op het strand of in het zwembad. Afwisseling 
is hier troef.

vErkEnning van dE sunshinE statE
Het taalprogramma in Florida zit boordevol excursies. 
In MiaMi spotten we sterren op South Beach, flaneren 
we langs de jachthaven, pikken we een optreden mee en  
vergapen we ons aan de nachtelijke skyline vanuit een heuse  
liMousinE.

Deelnemers worden bovendien zelf gids en leiden elkaar 
rond in het beroemde Art Decodistrict.

kicks in the sunshine state 14-16 en 17-19 jaar 

Florida

themataalVakantie
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Florida themataalVakantie

orlando is dan weer de stad van de kicks met Universal Studios, Disney World en op anderhalf  
uur rijden het Kennedy Space Centre.

In univErsal studios (duoticket incl. Islands of Adventure) gaan we op adembenemende 3D-trips 
met Spiderman en the Simpsons, maken we een aardbeving en een tornado mee en ontmoeten  
we Jaws. Bovendien wordt bijna iedere attractie ingeleid met informatie over special effects. 
Over rollercoasters met namen als 'the Hulk' en 'the Duelling Dragons' en een pak spectaculaire  
waterattracties zal je achteraf nog lang navertellen. 
's Avonds eten we in Pleasure Island, waar we met wat geluk kunnen dansen op live muziek. 

In disnEY World lonkt het betoverende Magic Kingdom. Het decor is echt adembenemend, net 
als de spectaculaire Space Mountain rit.

Het kEnnEdY spacE cEntrE biedt 3D-films waarin je astronauten volgt in het luchtledige,  
levensecht! Daarnaast kan je in het park opgestelde raketten bezichtigen. Achteraf volgt er een 
busrit langs de verschillende gebouwen van de NASA.

Andere hoogtepunten uit het verblijf in Orlando zijn ongetwijfeld de karaoke-avond en de beroemde  
Malls. Daar gaan we niet alleen naartoe om te shoppen, maar leren we opnieuw een pak  
Amerikanen kennen.
And that's why we go there of course.



op safari En sociaal projEct in 
zuid-afrika 
18+ 

MEt clip dE WErEld vErkEnnEn op EEn vEiligE 
ManiEr
Grensverleggende ervaringen, dat is waar CLIP voor staat. 
De formule in Zuid-Afrika scoort heel hoog op dit vlak.
Een degelijk en geloofwaardig sociaal project, toeristische 
toppers, veel lokale contacten... en dit alles in een taalbad-
formule. 
Uiteraard moet zo'n reis goed worden oMkadErd. Daarom 
werkt CLIP samen met een Vlaamse organisatie die het land 
en de lokale gebruiken door en door kent: hopE flandErs.  
De verantwoordelijke is bovendien de hele reis ter plaatse aan-
wezig. Haar kennis, in combinatie met de CLIPbegeleider...  
een schitterende synergie.

logErEn in EEn lodgE En op safari
Onze hoofdverblijfplaats is de MoYEni lodgE, gelegen  
midden in de natuur op een heuveltop van een grote farm in 
Witrivier. We delen de mooie kamers met eigen sanitair met 
3 of 4 personen. Afkoelen doen we in het  zWEMBad.
Op sommige excursies slapen we in lokale types van logement.  
Tijdens onze driedaagse safari logeren we in een rustplaats 
in het park in comfortabele tenten of hutten. In Swaziland 
noemt men die laatsten 'beehives'.

ovErhEErlijkE lokalE gErEchtEn
De formule voorziet in volpension. 's Ochtends beginnen 
we de dag met een stevig en uitgebreid continentaal ontbijt.  
Op project eten we 's middags een eenvoudige maaltijd samen  
met de lokale bevolking (brood- en saladebuffet, pasta, 'pie'...).  

's Avonds zijn er 3 gangen. tYpischE gErEchtEn als Zuid-
Afrikaanse barbecue (braai), boboti en chicken à la king  
mogen natuurlijk niet ontbreken. Na de markt leren we  
'potjiekos' bereiden op een open vuur. Af en toe gaan we uit 
eten. Op safari reist de kok met ons mee. 
 
sociaal projEct in saMEnWErking MEt EEn vlaaMsE 
organisatiE
Hope Flanders doet aan ‘fiEld Education’ van wezen. De 
organisatie werkt hiervoor samen met lokale scholen en 
sportverenigingen. Wij gaan niet alleen een kijkje nemen 
maar steken ook zelf de handen uit de mouwen in de lokale  
school. Tijdens de reis zelf staan we via infosessies ook  
regelmatig stil bij de lokale cultuur en gaan we op bezoek bij 
de mensen thuis.

726
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op saFari en sociaal project in Zuid-aFrika 18+themataalVakantie
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Zuid-aFrika themataalVakantie

taalvErvolMaking MEt EngEls als voErtaal
Zie CLIPconcept p. 4-5

Met CLIP ga je op wereldreis om de taal echt in de praktijk te brengen. Dit principe geldt zeker 
voor Zuid-Afrika. Engels leren gebeurt hier echt on the road. We laten geen enkele mogelijkheid  
onbenut om contactEn te leggen met de lokale bevolking en discussies te voeren. Zo’n  
conversatiesessie wordt telkens afgesloten met een corrEctiE van de meest voorkomende fouten.  
Zo koppelen we het nuttige aan het aangename.

toEristischE hoogtEpuntEn 
Na het sociaal project gaan we gedurende 7 dagen op excursie. Onze eerste daguitstap brengt 
ons naar de panoraMaroutE, één van de mooiste routes ter wereld met hoge watervallen zoals  
de Mac Mac Falls, prachtige vergezichten bij God's Window, de Bourke's Luck Potholes en de 
machtige Blyde River Canyon. De natuurpracht is overweldigend.

De volgende dag worden we vergezeld door de kinderen van Hope naar Sabie.Van hieruit wandelen 
we door de velden naar de Forest Falls en de MacMac Pools. Hier ontspannEn en amuseren  
we ons in de natuurlijke zWEMBadEn. De contacten met de kinderen zijn hartelijk en intens.

De volgende 3 dagen vertrekken we op avontuurlijke safari in 4x4 jeeps in het krugEr nationaal  
park, een wildpark met de grootste variëteit aan dieren en planten in Afrika. Geniet er van de 
ongerepte, wilde natuur en ga op zoek naar ‘the big five’: olifant, leeuw, neushoorn, buffel en 
luipaard. We komen telkens vroeg uit de veren voor een ochtendsafari met zonsopgang.
's Avonds praten we na rond het kampvuur. Het toeristisch gedeelte zetten we verder met een 
2-daagse naar het bergachtige koninkrijk sWaziland, na een tocht door citrusplantages en  
suikerrietvelden. We logeren er vlakbij een nijlpaardenpoel. Op de lokale markt kan je prachtige 
handgemaakte souvenirs kopen.

Deze intense reis sluiten we af in de Moyeni Lodge voor een authentieke 'Chakalaka' avond met de 
jongeren van Hope en een traditionele 'Sibaca' dansshoW.
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frans En WatErsport op hEt MEEr 
van naussac 
14-15 En 16-18 jaar

lE lYcéE sacré-cœur
We verblijven in het Lycée Sacré-Cœur (Langogne). 
De kamers, het sanitair en de zaalinfrastructuur zijn  
volledig gErEnovEErd. Het is hier dan ook aangenaam 
verblijven.
CLIP doet het domein baden in een vakantiEsfEEr met 
tuintafels, fleurige parasols en zetels, een petanquebaan,  
pingpongtafels, barbecue en vuurkorf, een partytent,  
een ijskast voor de deelnemers, comfortabele zitzakken... 

fransE kEukEn: ovErhEErlijk
De formule voorziet in volpEnsion. Op voorhand nemen we 
het menu zorgvuldig door met de kok. 's Ochtends is er een 
continentaal ontbijtbuffet. 's Middags en 's avonds schuiven 
we aan voor een driEgangEnMEnu met telkens 2 keuze-
mogelijkheden voor het voor- en hoofdgerecht. Achteraf is 
er - uiteraard - een kaasschotel alvorens aan het dessert te 
beginnen. Na twee jaar ervaring kent de kok de verlangens 
van ons publiek van fijnproevers.

ExcursiEs van forMaat
Op elk weekprogramma staan twee grote excursies: rust-
momenten in het goed gevulde programma.
Op zaterdag gaan we naar de markt in lE puY. Hier genieten  
we maximaal van de levendige contacten met de lokale  

bevolking. Op de terugweg houden we halt aan het  
vélorailparcours. Per 4 maak je een tocht op een  
'treinfiets' op de rails van een gewezen spoorlijn.

In het midden van de week doen we een grote daguitstap - 
de langognE ExprEss - die er ieder jaar anders uitziet. 
In één grote competitie wisselen toeristische bezoeken en 
spannende actiemomenten elkaar af. Dit jaar verkennen we 
de ruige gorgEs du tarn, één van de mooiste streken van 
Frankrijk.

taalaniMatiE En taalvErvolMaking MEt frans 
als voErtaal
(zie CLIPconcept op p. 4-5)

naussac 13-15 en 16-18 jaarthemataalVakantie

zeilen
voertaal

frans

naussac



WatErsport (cataMaran) op haar BEst
Wie echt iets wil leren op sportief gebied, zit hier goed. Franse  
monitoren van la Fédération Française de Voile geven een  
gedifferentieerde opleiding aan zowel BEginnEndE zEilErs, als 
aan gEvordErdE zEEBinkEn.

Je deelt je boot met twee andere deelnemers. Aan het begin van de 
les maak je je boot zeilklaar. Je hijst de fok en het groot zeil en zet 
koers naar de overkant. Via verschillende oefeningen leer je draaien  
in en tegen de wind, maak je snelheid en leer je zelfs overstag 
gaan.

Aan het einde van de 5-daagse opleiding (2 uur per dag) kan je  
een officieel brevet bekomen indien gewenst (+ e10, ter plaatse te 
betalen).

aniMatiE à volonté
Gewapend met walkietalkies en een zaklamp vertrekken we op 
dropping. Wedden dat je de adrenaline zal voelen stromen. 
We sluiten de avond af met een sfeervol kaMpvuur. 
Op sociaal vlak organiseren we een activiteit voor kinderen van 
het lokale speelplein, als MonitorEn in spé. Wie weet krijg je 
de smaak wel te pakken! 
Een topper in het programma is ongetwijfeld het Bivak in 
combinatie met een partijtje paintBall. Met de eigen leef-
tijdsgroep ga je een nachtje uit slapen in de openlucht na 
een prachtige avondwandeling. Na al dat avontuur vegen 
we de modderspatten af en laten we ons verwennen in de 
Spa of trekken we onze mooiste outfit aan voor het casino 
en de gala-avond met fuif. We eindigen de vakantie met een 
fiEts- of kajaktocht, hijsen voor de laatste keer de zeilen  
en ontspannen ons met enkele sfeervolle momenten.

tour dE l'ardÈchE
Dit is een formule voor de echte CLIP diehards. De laatste 
avond is je taalvakantie nog niet ten einde, maar voeg je er 3/4 
dagen aan toe. Hier begint er een nieuw avontuur à la pEking 
ExprEss voor deelnemers en monitoren. 
Eindbestemming voor Naussac is Villeneuve en omgekeerd. 
Van daaruit reis je met de autocar terug naar België.
Met een groep van 15 vrienden en 2 monitoren ga je erop uit 
met de rugzak. Variatie is hier troef. Naast een spannende  
trEktocht in de bergen staat de activiteitenagenda  
boordevol specials zoals een kartingrit en een BoMEn-
parcours (Naussac > Villeneuve), vélorail en zEilEn  
(Villeneuve > Naussac). actiEvE strEEkvErkEnning is een 
vast onderdeel van het menu.
De afstand wordt in etappes afgelegd. Hiervoor maken we  
telkens gebruik van het openbaar vervoer. 
Of je hier leert je plan te trekken? Dat spreekt voor zich.
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oostenrijk (kitZbühel) - aschau 14-16 jaar, 17+ (Vrij skiËn)

kitZbühel 

skiVakantie

oostEnrijk (kitzBühEl) - aschau 
14-16 jaar, 17+ (vrij skiËn)

tirol op zijn BEst
Aschau bei Kirchberg, een echt skiparadijs, behoort tot het 
wereldberoemde Kitzbüheler skigebied (160 km piste) en 
bevindt zich in het hartje van Tirol. Het hele gebied heeft 
een lange skitraditie en de mogelijkheden zijn er haast  
onbeperkt. Kortom dit is een toplocatiE. 

De beginnelingen blijven de eerste dagen op de skipiste 
vlak voor het hotel. De meer gevorderde skiërs gaan de  
hoger gelegen skipistes verkennen en vertrekken ‘s morgens  
met de skibus voor een goed gevuld programma. 's Avonds 
kan je zelfs via een piste terugkeren tot aan hEt hotEl.

logiEs aan dE voEt van dE pistE
We verblijven in jeugdpension Gutensohn - een eenvoudig  
maar sympathiek logement - waar we al jaren hartelijk  
ontvangen worden. We slapen er in kamers van 4-8 personen.  
Naast de oostEnrijksE kEukEn (volpension) bereiden 
wij ook eigen culinaire lekkernijen zoals pizza, chocolade-
mousse, tiramisu, après-ski, pannenkoeken, wafels...

clipaniMatiE in EEn skijasjE 14-16 jaar
In deze leeftijdsgroep zijn skilessen voor iedereen inbegrepen.  
Daarbuiten voorziet het programma elke avond in  
verfrissende animatie, zowel in het hotel als in het dorp. 
CLIP gebruikt haar ervaring van de taalvakanties om de 
avondanimatie van de skivakantie in een nieuw jasje te steken.  
Naast de traditionele fuif en aprÈs-ski programmeren we 
elk jaar een aantal nieuwe animatietoppers.

vrij skiËn vanaf 17 jaar*
Je geniet van alle praktische voordelen van onze goed  
omkaderde all-in formule maar je krijgt er een stuk vrijhEid  
bovenop. Eén begeleider toont je alle leuke plekjes van het 
enorme skigebied (7-daagse skipas). Hij neemt je ook mee 
voor een avondje stappen in Kirchberg en een rodEl- 
afvaart. De andere avonden zorgt hij mee voor de  
'aMBiancE'. Laten we de 2 après-ski's niet vergeten. 
Deze activiteiten zijn in de prijs inbegrepen. 
Optioneel (en dit zonder meerprijs) kan je deelnemen aan de 
andere animaties en skiles (verplicht voor beginners).

*Je wordt 17 of ouder in 2010.
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italiË (eisacktal) - natZ 10-12 en 13-15 jaar skiVakantie

eisacktal

italiË (Eisacktal) - natz          
10-12 En 13-15 jaar

zuid-tirol op zijn BEst
Dit is een skigebied om van te houden. 
De mogelijkheden zijn meer dan gevarieerd door de  
combinatie van 3 skigEBiEdEn (Meransen, Vals en Plose) die 
zowel de beginnende als de ervaren skiër kunnen bekoren.  
Deze ski-omgevingen hebben in de krokusvakantie zowel 
snEEuWzEkErhEid als overvloed aan zon te bieden. 

Of het nog meer mag zijn? Zeker. Inbegrepen zijn de  
gezellige sfEEr van de hotels/restaurants en het lekkere  
eten. Wedden dat je hier ooit terugkomt.

coMfortaBEl logErEn
We verblijven in pEnsion Michaeler, gelegen in het  
centrum van Natz op 2 kilometer van Raas, waar de ski-IN-
taalformule plaatsvindt. De kamers zijn voorzien van eigen 
sanitair. Naast de eetzaal is er nog een ontspanningsruimte  
voor de gevarieerde avondanimatie die uiteraard niet kan 
ontbreken. Het eten is italiaans en aangepast aan onze 
smaak. 

clipaniMatiE in EEn skijasjE 10-12 En 13-15 jaar
In deze leeftijdsgroep zijn skilessen voor iedereen  
inbegrepen. Daarbuiten is het programma goed gevuld met 
verfrissende animaties. CLIP gebruikt haar ervaring van 
de taalvakanties om de avondanimatie van de skivakantie 
jaarlijks te vernieuwen. Naast de traditionele fuif en après-
ski worden er  elk jaar een aantal aniMatiEtoppErs  
geprogrammeerd. Zo staan er zeker en vast een dropping,  
casino, interactieve quiz en een swingpaleis op het menu. 
Amusement is hier even zeker als de sneeuw.
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italiË (kronplatZ - raas) 12-14 en 15-16 jaar, 17-18 jaar  Vrij skiËn

kronplatZ

italiË (kronplatz - raas) 
12-14 En 15-16 jaar, 17-18 jaar vrij skiËn

taalaniMatiE on thE road
Met zo’n prachtig skigebied zou het zonde zijn om de Franse 
taalanimaties binnen te organiseren in plaats van op de latten 
te staan. In Kronplatz zijn de monitoren echte ‘travElling  
tEachErs’. 
Alle beschikbare tijd op de skipistes wordt benut.
Waarom zou je op de lift geen taalactiviteit doen? Waarom kan de 
busrit niet dienen om Franse chansons te zingen? 
lEs of aniMatiE? Breek er je hoofd niet over. 's Avonds is er 
gevarieerde taalanimatie waar je je gegarandeerd mee amuseert.  
Wedden dat - tijdens die week - zowel het Frans als de sport er 
gevoelig op vooruit gaan. 

hotEl + skigEBiEd = WaauW ! 
De vakanties in Kronplatz zijn uiterst sterk. We combineren  
een uitgestrekt en uniek skigebied met een excellent hotel, mooi 
weer, prima keuken en gedreven monitoren. 

pEnsion sonnEnhof (Raas) is een prachtig jeugdverblijf met 
ruime kamers, gloednieuw sanitair op de kamer en een uitgebreide  
zaalinfrastructuur. 

Veel ski- (en taal) formules zijn beperkt tot één berg met  
gelimiteerde skimogelijkheden. CLIP trekt de registers van dit  
zaligE skigEBiEd echt helemaal open. 
Met kronplatz (100 km piste) heb je echter verre van alles  
gezien. Vlakbij heb je de indrukwekkende sElla ronda  
(1178 km piste) waar je zelfs een volledige dag nodig hebt om de 
cirkel rond te maken. 

vrij skiËn voor 17-18 jaar
Vanaf 17 jaar kan je vrij skiën. Je geniet van alle praktische  
voordelen van onze goed omkaderde all-in forMulE maar je 
krijgt er de vrijhEid bovenop om uit te gaan in het dorp/ in de 
stad en langer op te blijven.
Eén BEgElEidEr zal zich specifiek over jouw groep ontfermen.  
Op sportief vlak zal hij je alle leuke pistes van het enorme ski-
gebied leren kennen. De andere avonden zorgt hij mee voor de 
sfEEr.
In Italië is de voertaal voor iedereen frans. 
Optioneel kan je deelnemen aan animatie en skiles (enkel voor  
beginners en dit zonder meerprijs). 

ski en 
snowboard

voertaal
frans

skiVakantie



frans lErEn oM dE hoEk
8-10, 11-12 En 13-14 jaar

dichtBij huis
In alle CLIPformules gaan leren, actie en plezier hand in hand. De taalacademie is onze vijfdaagse 
ExtErnaatsforMulE om de hoek rond een aantal grote Vlaamse provinciesteden (aalst,  
hErEnt, sint-niklaas, hassElt en rotsElaar). Ideaal voor jongeren die verkiezen dicht bij 
huis te blijven en een perfecte opstap voor een eventuele residentiële taalvakantie achteraf.
 
Ook fiscaal is deze formule laagdrempelig, zeker voor de kinderen tot en met 11 jaar. CLIP is 
immers erkend als landelijke jeugdorganisatie. Daarom krijgen de ouders - voor deze jonge leef-
tijdsgroep - een fiscaal attEst ter waarde van e11,20 /dag. Geen onaardige korting.

taal lErEn Wordt EEn spEl
Gedurende 5 dagen krijg je driE uur taalateliers pEr dag (van 9 tot 12u of van 14 tot 17u). Zo zal 
je in kleine groepen bijvoorbeeld al kaartend werkwoorden en woordenschat inoefenen of Franse 
liedjes zingen. Het is maar een greep uit de gevarieerde taalactiviteiten die op elk weekmenu 
voorkomen.
Is dit les of animatie? Breek er het hoofd niet over. Het zijn gewoon twee elementen van een 
verfrissende (to)taalformule die heel wat jongeren aan den lijve hebben kunnen ondervinden. 

taalinitiatiE En taalaniMatiE frans
zie CLIPconcept op pagina 4-5

FRANS

Vlaanderen-externaat 

taalacademieFrans leren om de hoek 8-10, 11-12 en 13-14 jaar

33



clip 
voor scholen

Sinds midden jaren 90 creëert CLIP actieve, leerrijke en plezierige taalformules voor scholen. 
Door de ervaring met de taalvakanties lag het aanbieden van afgeleide formules voor de hand. 

De veelvuldige en goed begeleide ExcursiEs naar Wallonië of Rijsel zijn het meest  
gekend. De contacten met de lokale bevolking in winkels, parken en op straat liggen er  
voor het rapen. Durven, doen en plezier maken staan centraal. Deze CLIPactiviteit is voor de  
jongeren een evenement, een nieuw soort schoolreis die ze zich jarenlang herinneren, een 
echte boost voor de taalinteresse.

Daarnaast zijn er de meerdaagse taalrEizEn in Braives (Wallonië) en Parijs. Deze  
formule omvat interactieve taalexcursies, toeristische uitstappen, taalanimatie en sport. 

Op taalreis verzorgen de CLIPmonitoren 4 uur activiteit per dag. De begeleidende leer-
krachten van de school doen de rest maar kunnen gebruik maken van het beschikbare 
(didactisch) materiaal en van de infrastructuur.

In de Ferme Limbort in BraivEs -net over de taalgrens- organiseren we een tour dE 
Wallonië: een driedaagse formule met stadsexcursies naar Namen en Luik, actieve 
animatie-activiteiten in het Frans en een avonturenparcours in het Fort van Chaudfontaine. 
Zo wordt een taaltrip een echt teambuildingsmoment. 

In parijs ligt het accent van de Tour de Paris op taalactiviteiten en bezoeken aan toeristische  
toppers. Hier speelt CLIP een thuismatch. In het programma zitten alle ingrediënten om  
van deze stadsexploratie een echt feest te maken. 

Parijs is eveneens dé bestemming voor rEizEn zonder taalprogramma: een klassieker voor 
vele scholen. De meerwaarde zit enerzijds in de kwaliteit (logement en transport) en de 
scherpe prijzen, anderzijds in de grondige en verrassende kennis van de stad die we graag 
met de organiserende leerkrachten delen.  

Groepen kunnen eveneens opteren voor een vrij vErBlijf, zonder georganiseerd  
programma in haar vakantiecentra in Wallonië of Zuid-Frankrijk (Ardèche).

meer informatie hierover vind je op via www.taalschoolreizen.be! 
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MEEr dan 300 MonitorEn…
vormen de “tijger in de CLIPtank”. Zij zorgen voor het waauw-gevoel waarmee de deelnemers  
na hun vakantie naar huis gaan.

intErnE En ExtErnE kandidatEn
Niet verwonderlijk dat vele enthousiaste deelnemers zich kandidaat stellen om monitor te  
worden. Daarnaast vindt een groeiende groep “externe” kandidaten zijn weg naar het  
CLIPgebeuren. Hierdoor ontstaat een “explosieve” Mix van jong En oud, tweede taal én native 
speaker.

vorMing à la cartE
Bij CLIP wandel je niet zomaar binnen. contactdagEn en oplEidingsWEkEn les, animatie,  
keuken en ehbo (erkend door de Vlaamse Overheid) zorgen voor een ernstige selectie en  
oriëntatie waardoor elk team op het terrein in staat moet zijn te scoren.

Tijdens de kampen worden de zeer talrijke monitoren gEcoacht (en geëvalueerd) door hoofd-
animatoren, staffmedewerkers, opleidingsverantwoordelijken, coördinatoren en niet in het minst 
de hele kantoorstaff. Het is de inspiratie, de energie en de ondersteunende controle die mede de 
basis vormen van het succes van de laatste jaren.

EvEnts, rEizEn En vErgadEringEn
CLIP organiseert ook een leuke en leerrijke jaarWErking voor haar vrijwilligers rond events 
(vb. Night of the proms), reizen (vb. New York) en diverse vergaderingen.

intErEssE oM MEE tE WErkEn?
Als ouder of leerkracht, student of werkende... tijdens de kampen kan je je taalvaardigheid  
en talenten botvieren of ontwikkelen als kok, animator, leerkracht, reisbegeleider of staffmede-
werker. Interesse? Voel je vrij ons hierover te contacteren. 
Bel 016/29 49 99 of mail naar moni@clipvakanties.be.
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voor monitoren

interesse? 
voel je vrij ons hieroVer te contacteren.

moni@clipvakanties.be
016 29 49 99
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