Vakantiepark broederschool
Ontdek al onze geheimen

Locatie

In het mooie en prachtige natuurgebied van Stekene ligt onze futuristische
resort Broederschool. In het hartje van het waasland kan je daar heerlijk
vertoeven tussen de lokale bevolking of in de prachtige bossen die de streek rijk
is. Dit in combinatie met de vele accommodaties die ons resort bezit. Maak dat
dit park de bestemming van 2020 wordt.
Maar eerst een paar strikte regels:
• De leeftijdsgrenzen zijn vanaf 12 jaar tot en met 19 jaar het is dus exclusief
“Teenagers Only”
• Je mag tijdens onze speciale activiteiten je gsm niet gebruiken dit om de
volledige beleving waar te nemen.

Kamers en suites
Het resort heeft luxe slaapkamers met elk een
eigen beamer en computer. In de slaapkamer
A016 zijn laptops die worden opgeladen in een
kast (dus extra luxe).
Elke gast krijgt een gebruikersnaam en
wachtwoord voor in te loggen op SchoolOnline
voor te zien welke opdrachten er de volgende
dag te zien zijn en voor welke spullen dat je
moet mee brengen.

Restaurants en bars
In ons resort is een lux restaurant met een buffet van
eten over verschillende landen. Je kunt er ook
zelfservies doen waar allemaal lekkere slalades,
broodjes en soep.
En onze topper is een groot assortiment met
verschillende fastfood gerechten. Je kunt ook buiten
genieten met een drankje en een ijsje eten op een
bankje onder de bomen.

Accomodaties en activiteiten
Zoals we al zeiden kun je er van alles doen bv.:
boeiende lessen volgen, sporten, in de
praktijkruimte een mooi beeldje make als
herdenking aan deze vakantie, etc…
Als je meer sporten wilt gaan beoefenen kun je naar
het uitgebreide sportcomplex gaan en daar kun je
boogschieten, klimmen, judo en karate doen,
squashen, pingpongen, atletiek, voetbal, skate in
het skatepark, bathminton, beachvolleybal, …

Je kunt ook in onze cinema zaal films kijken a
volonté. In onze super-de-luxe gameruimte zowel
oude als nieuwe games.

In de buurt
Nabijgelegen kun je gaan wandelen of mountainbiken in de
magnifieke steenlaag waar een oorlogsbunker staat dat nu
een vleermuizenverblijf is.
Je kunt ook gaan zwemmen in het openluchtzwembad in
Koewacht waar je een drankje of snack naar keuze kun
kopen.
Je kunt ook een fietsen op de oude spoorweg. Deze
fietsroute nabij Stekene begint langs een oude
spoorwegbedding en de Stekense Vaart. Daarna gaat het
door verscheidene bossen in en rond Stekene en is
ongeveer 31km.

Twijfel niet en boek nu onze vroegboekkortingen!

