Trek 2019
Het is beslist dit jaar gaan we terug naar het mooie Limburg!
Goolderheide is een mooi en groot familiepark waar iedereen kan genieten. Het is ook de plaats waar
we in 2009 de grootste Trek ooit georganiseerd hebben.
We zijn zeer blij dat we terug naar daar kunnen gaan en er een
luxe trek van kunnen maken.
Wat is er luxe aan deze editie? Er is een zeer grote weide waar
iedereen genoeg ruimte heeft voor de paarden en de tentjes. Er
zijn verschillende waterpunten, er is een prachtig zwembad dat
gratis is voor alle deelnemers met een echt strandbad. Daarnaast
zijn er volledig uitgeruste sanitaire blokken en is er ook een grote
zaal met volledige uitgeruste catering geschikt voor grote
groepen waar ook de avondanimatie zal doorgaan.
Wie zijn tentje wil achterwege laten kan deze keer kiezen om te
overnachten in trekkershutten voor 4 personen, stacaravans
voor 4 of 6 personen of luxe caravans voor 4 tot 6 personen. Je
kan ook je eigen tent, caravan of mobilhome plaatsen op een
comfortplaats (tot 4 personen) met elektriciteit en water en
afvoerpunt. Kortom je kan eens zot doen in Bocholt!
De prijs voor al dit leuks is:
-

Paard op de weide en ook zelf overnachten op weide: 131€ per persoon voor volwassenen,
kinderen tot en met 12 jaar betalen 111€ per persoon.

-

Paard op weide + overnachting op het terrein van Goolderheide (trekkershut, caravan,
comfortcampingplaats): 106€ per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 91€/pp)
Deze accommodaties dienen rechtstreeks met Goolderheide geregeld te worden. Wacht niet
te lang want de plaatsen zijn beperkt!

Volg ons op Facebook of op de site LRV.be voor meer info en het inschrijvingsformulier.
Ik hoop iedereen te verwelkomen op deze prachtige locatie vanwaar er kilometers lange zandpaden
liggen te wachten op u om een heerlijk galopje te plaatsen.
Olivier

Nuttig adres
Familiepark Goolderheide
Bosstraat 1
3950 Bocholt
info@goolderheide.be
089/46.96.40
Meer informatie over de verschillende accomodaties vind je op www.goolderheide.be

