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Make your reservation at:

+32-473-51-11-61
info@villaaltol.be - www.villaaltol.be

Available for group bookings for:
• Shabbosim
• Simchas

A n n u a l  B o o k i n g s :

Wintervakantie 
Dec. 27-Jan. 3 

Krokus vakantie 
Feb.7-Feb. 14

Pessach  
22/4/16 - 1/5/16 

Jonge Moeders
8-12,  15-19,  22-26 may

Shavuot  10/6 tot 14/6  

Kinderkolonie
4/7 tot 18/7 

Zomervakantie 
25/7 tot 21/8  

VILLA ALTOL

Belgium

Full board, All-in, Gourmet



  Kinderkolonie te 

Villa      Altol

>> De Villa Altol gelegen in Koksijde 
is de ideale plek voor kinderen om na 
een druk schooljaar van een welver-
diende vakantie te genieten. Met een 
heus team aan monitoren wordt een 
volledige kinderkolonie in elkaar ge-
stoken. Tijdens deze kinderkolonie kun-
nen de kinderen genieten van een druk 
programma aan uitstapjes en leerrij-
ke activiteiten. De kinderen worden 
onderverdeeld in groepen gebaseerd op 
leeftijd om een zo maximaal mogelijk 
gerichte activiteit voor te bereiden.
Elk jaar is er een centraal thema aan-
wezig die gedurende 2 weken als rode 
draad dient tijdens de activiteiten. 
Dit jaar stond de kinderkolonie in het 
teken van fruit. We konden ook dit jaar 
zeer blij zijn met de diversiteit van het 
publiek. De kinderen waren niet enkel 
afkomstig uit Antwerpen, maar ook uit 
Brussel, Frankrijk, Israël en Amerika. 
Onze monitoren beheersen tal van ver-
schillende talen om elk kind op zijn 
gemak te laten profiteren van het pro-
gramma.
Aan de mooie Villa waar de kinderen 
verblijven, grenst een grote tuin met 
de mogelijkheid om te voetballen, bas-
ketten en andere sporten te beoefenen. 
Naast de programma’s rond de Villa 
zelf, gaan de kinderen ook naar het 
zwembad, minigolf enz… Je kan ook 
rustig een souvenirtje gaan kopen of 
een toertje rijden op een “kwistak” op 
de zeedijk. Er worden ook tal van ac-
tiviteiten aan het strand georganiseerd, 
of in de prachtige duinen van Koksijde. 
Ook dit jaar konden de kinderen genie-
ten van een daguitstap naar Nieuw-
poort en Plopsaland. 
De Villa Altol is een kinderkolonie die 
al meer dan 92 jaar bestaat. Het mooie 
is dat kinderen uit verschillende scho-
len en steden elkaar leren kennen om 
zo een fijne vriendschap op te bouwen 
en een leuke vakantie te beleven. Via 
deze weg zouden we de Centrale willen 
bedanken die ervoor zorgt dat we deze 
traditie al zo lang kunnen behouden. 
We hopen samen om deze nog lang te 
mogen voortzetten. 
In naam van alle monitoren en kinderen 
zou ik ook nog Mr. en Mevr. Mendle-
wicz willen bedanken voor hun jaren-
lange inzet, motivatie en lekker eten. 

Gregory Berneman
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