Op vakantie met je hond??
De data voor onze Texelvakanties 2011 zijn
bekend!!
vr 13 t/m ma
16 mei
of

vr 20 t/m ma
23 mei  
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert hondenschool Adel en
Hondenwarenhuis Jolie ook dit jaar weer een gezellige, gevulde en betaalbare
vakantie voor baas en hond op Texel!
Waar?
De vakantie zal plaatsvinden op Waddenpark Avanti. Avanti is een gezellig klein familiepark op
TEXEL. Een park met diverse, 4 tot 9 persoons, comfortabele recreatiewoningen.
Ze ligt in polder "het Noorden" op slechts 500 meter afstand van Europa's laatste wildernis: de
Waddenzee!!! U zit dan ook bijna midden in de natuur en door het unieke bouwconcept kunt u vanuit
bijna alle woningen genieten van weidse vergezichten, vele soorten vogels, en prachtige luchten.

De overtocht:
De overtocht tussen Den Helder en Texel duurt ongeveer 20 minuten. Afhankelijk van het seizoen
start de dienstregeling op de zon- en feestdagen één of twee uur later. Gezien de capaciteit en vele
afvaarten komen wachttijden nauwelijks voor.
Een plaats reserveren voor de veerboot is niet mogelijk. Alle plaatsbewijzen zijn retourkaarten. Op
Texel wordt u ook niet meer gecontroleerd op uw kaartje. Teso hanteert diverse tarieven voor
voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorvoertuigen.
9RRUHHQDXWRYDQPHWHULQFOPD[SHUVRQHQNRVWGHRYHUWRFKW¼- Neemt u een aanhanger
mee, betaald u ¼SHUVWUHNNHQGHPHWHUH[WUD

Wat gaan wij doen:
Het is de bedoeling lekker gewoon een
weekendje weg te zijn met de hond(en). Daarnaast
organiseert de Hondenschool een aantal activiteiten
waar u aan deel kunt nemen. Onderstaand
programma en menu geeft u een kleine indruk.
Echter is dit nog geen definitief programma, dus
wijzigingen voorbehouden!
Welk soort workshops er zullen plaatsvinden, zal
later ingedeeld worden.
Hebt u voorkeuren of een voorstel voor een
workshop? Geef dit dan aan bij uw opgave. Dan
kunnen wij er nog rekening mee houden.

Vrijdag:
13.00 uur - 15.00
uur
Aankomst Avanti,
huisjes indeling.
15.00 uur
Welkom, voorstellen
Aansluitend het
strand
18.00 uur
Gezamenlijk diner
19.30 uur
Weekendbespreking

Zaterdag:
8.30 uur
Gezamenlijk ontbijt
10.00 uur (vertrek
± 9.45) Excursie
12.00 uur
Gezamenlijke lunch
13.00 uur
Workshop
± 15.30 uur
Vrij in te delen tijd
19.00 uur
Evt.
Strandwandeling

Zondag:
9.30 uur
Gezamenlijk ontbijt
10.30 uur
Workshop
12.30 uur
Gezamenlijke lunch
14.00 uur
Workshop
17.00 uur
Gezamenlijk diner
18.30 uur
Evt.
Strandwandeling

Maandag,
9.00 uur
Gezamenlijk
ontbijt
Allen inpakken en
uitchecken
10.30 uur
Doggydancevoorstellingen
««8XU
Evt.
strandwandeling
en vanuit hier
vertrekt iedereen
dan naar de boot.

  
Weekendmenu:
Vrijdag:
Stokbrood kruidenboter
Sla en komkommer
Pasta (spaghetti of macaroni, o.i.d.)
Zondag:
Gebakken aardappeltjes
Shoarma
Pita
Sla
Warme groente
Voor het ontbijt en de lunch:
Wit brood / bruin brood, crackers, beschuit
Verse broodjes wit / bruin / croissants
.DDVYOHHVZDUHQYLV«
Zoetwaren
Melk
Karnemelk
-XVµG2UDQJH
Koffie / Thee
Bij het ontbijt staan ook ontbijt granen en pap

Het hele weekend is koffie, thee en ranja vrij te verkrijgen.
Voor andere frisdranken, bier, wijn, zal men moeten bijbetalen. (± 0,50 per glas) Of men moet dit zelf
meenemen.
(Bij opgave graag aangeven of u vegetariër bent of een bepaald dieet moet volgen)

De kosten:
'HNRVWHQYDQGH]HPLQLYDNDQWLH]XOOHQ¼- H[FO¼SHUKRQGSHU dag en kosten voor de
bootovertocht.
Wat zit er bij de prijs in?
Huurprijs van de huisjes
Toeristenbelasting
Eindschoonmaakkosten huisjes
Ontbijt, Lunch, Diner, koffie, thee, ranja
3x workshop
1x excursie
Voor kinderen zal een lagere prijs gehanteerd worden.

Voor reserveringen voor deze gezellige minivakantie bel naar
06-24908486 of email naar info@hondenschool-adel.nl of
info@hondenwarenhuisjolie.nl
:HHVVQHOPHWRSJHYHQ(UNXQQHQPDDUHHQEHSHUNWDDQWDOPHQVHQPHH«
Betaling dient zo spoedig mogelijk na opgave gedaan te worden, dit i.v.m. bespreking van de huisjes
en de inkopen.
Wij hopen dat dit initiatief ook dit jaar weer met veel vreugde ontvangen zal worden en dat vele
opgaven mogen volgen. Wegens succes van de voorgaande jaren hopen wij dit jaar twee
weekenden te kunnen vullen. Dus als u snel opgeeft kunt u nog kiezen! Ondertussen is dit een
jaarlijks terugkomend evenement waarbij iedereen even kan genieten van een weekendje uit met de
hond(en). Geef u dus snel op en we zullen elkaar zien op Texel!

Met vriendelijke groet:
Het Adelteam! & Hondenwarenhuis Jolie!

