


Met een groep gezinnen en alleenstaanden trekken we naar de Zwitserse Alpen voor een unieke vakantie, rijk 
aan samenzijn en ontspanning, aan plezier én herbronning. We verblijven in het dorpje Chandolin, hoog op een 
helling in de Val d’Anniviers, te midden van een overweldigend mooie natuur (www.valdanniviers.ch).

Elke dag verdiepen we ons in een thema dat ons geloof kan voeden. We bidden en vieren ook samen. En we 
trekken er op uit in Gods formidabele natuur. Er staan uitstappen en bergwandelingen op het programma, van 
licht tot zwaar, aangepast aan ieders keuze, tempo en con-
ditie. Voor elk wat wils en toch verbonden. Zowel bron van 
inspanning als van genieten en verwondering.

Een bekwame begeleiding biedt kinderen en 
opgroeiende tieners een programma 

aan waar naast sport, spel en wan-
delingen ook tijd wordt gemaakt 

voor stilte en gebed.



PRAKTISCH
We vertrekken met de bus op vrijdag 24 juli 2020 in Wetteren. De terugreis is voorzien op zaterdag 1 augustus 
met aankomst in Wetteren. We verblijven in een mooi en ruim hotel, het Grand Hotel.
Zie www.legrandhotelchandolin.ch

De kostprijs per persoon:
   •  Volwassenen betalen: €595
      (toeslag van €140 voor een eenpersoonskamer)

   •  Tieners van 10 t/m 18 jaar: €310
   De leeftijd van het kind is de leeftijd op de dag van het vertrek.

In deze prijs is alles inbegrepen: vervoer per bus, verblijf, kinderbegeleiding, verblijf
in berghutten, volpension. De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen.
Iedereen is van harte welkom!

   •  Kinderen van 6 t/m 9 jaar: €245
   •  Kinderen van 3 t/m 5 jaar: €195
   •  Kinderen tot en met 2 jaar: €145



INFO  EN  INSCHRIJVING
Met vragen kan je terecht bij Veerle Noë, veerlenoe@gmail.com of 09 328 61 02 (in het weekend).
Je kan ook mailen naar CCV in het bisdom Gent t.a.v. Marc Peersman, marc.peersman@ccv.be

Inschrijven doe je
   •  door te mailen naar veerlenoe@gmail.com. Vermeld in je mail naast je adres en contactgegevens de naam 

en de geboortedatum van de gezinsleden die inschrijven.
   •  door per persoon een voorschot van €125 te storten op het rekeningnummer BE50 7350 4453 5718 op naam 

van “CCV Gent Chandolin”, met als vermelding: “Chandolin 2020 - naam gezin - voorschot”.

Deze info vind je ook op www.ccv.be/gent

Onder de vlag ‘Gezinvolgeloven’ wordt niet enkel in het Zwitserse bergdorp Chandolin, maar ook in de abdij van 
Orval een gezinsvakantie ingericht, van dinsdag 14 juli tot zondag 19 juli 2020, meer info op bovengenoemde 
website. Deze initiatieven worden gedragen door gezinnen in samenwerking met CCV in het bisdom Gent.

E E N  I N I T I A T I E F  V A N  G E Z I N V O L G E L O V E N  E N  C C V  I N  H E T  B I S D O M  G E N T

https://www.kerknet.be/ccv-gent/evenement/gezinsvakantie-het-zwitserse-chandolin

