
 
 
 

 
  

Praktische informatie 

 

Last-minute aanbod voor 

vrijwilligers in De Postelhoef, 

Luyksgestel (NL) 

Periode: 
27/07/19 – 03/08/19 
 
Vakantiebestemming: 
De Postelhoef, Luyksgestel, Nederland 
 
Kostprijs: 

• € 475 per persoon voor de hele week, op basis 
van volpension met dagelijks kameronderhoud. 

• Toeslag éénpersoonskamer = € 60/week. 

• Deelname aan excursies wordt ter plaatse 
aangerekend 

 
Meerijden voor heen- en terugreis met bus van 
Samana kan (geen meerprijs), maar is niet verplicht. 
 
Op deze prijs kunnen geen kortingen meer verrekend 
worden. 
 

Inschrijving? 
Neem contact op met ons 03 760 38 50 of via 
waasendender@samana.be  

VAKANTIE VAN 27/07/2019 TOT 03/08/2019 

mailto:waasendender@samana.be


 

Grijp je kans om in de Brabantse Kempen 

te genieten van de zomer … 

 
Tijdens de week van 27 juli tot 3 augustus organiseren we een 
toeristische vakantie in de Postelhoef. Een toeristische vakantie 
betekend dat er verschillende toeristische uitstappen op het 
programma staan. 
Op deze vakantie zijn nog een heel aantal lege plaatsjes die we 
graag aan jou aanbieden om tegen een voordeeltarief een weekje 
vakantie mee te maken in een prachtige omgeving. 
 
De vakantie die gepland is gaat op hetzelfde moment door met een 
kleinere groep en jij als vrijwilliger kan genieten van de 
volpensionformule, het vervoer heen en terug en ter plaatse en de 
bar in eigen beheer. 
Je kan meedoen met het programma van de vakantie (o.a. uitstap 
naar de Norbertijnenabdij in Postel, een stadsbezoek aan 
Eindhoven, een bezoek aan de zoo in Veldhoven, …) of je kan je 
vakantie zelf invullen met uitstapjes (via openbaar vervoer, te voet 
of per fiets) of genieten van deugddoende wandelingen en/of 
fietstochten in de mooie natuur die deze streek rijk is of gewoon 
uitrusten aan het zwembad of met een drankje vertoeven op het 
prachtige terras. 
Als je een geplande uitstap meedoet met de vakantiegroep zal de 
verantwoordelijke jou ter plaatse het tarief voor die uitstap 
aanrekenen. 
 

 

 
 
 
 
Voor 475 euro kan je als vrijwilliger van Samana intekenen 
voor een vakantie in de Postelhoef in Luyksgestel (NL).. Neem 
je graag je partner, een vriend of vriendin mee, dan kan hij of zij 
ook aan deze voorwaarden mee. 
 
Je verblijft op basis van volpension met dagelijks kameronderhoud. 
Als je dat wenst kan je ook met de Samana-bus mee voor de 
heen- en terugreis, maar als je het leuker vindt om zelf met de 
wagen te rijden, dan kan dat ook. 
 
Het vakantiehotel ligt in een eigen park van 1,5 hectare met 
wandelpaden en zitbankjes. 
In de directe omgeving van de Postelhoef vind je het stadje 
Valkenswaard, Lommel en Turnhout. 
Vlak aan de oprit zijn er verschillende bewegwijzerde wandel- en 
fietsroutes terug te vinden. Op het einde van de straat waar het 
hotel zich bevindt is er ook vlot toegang tot het openbaar vervoer 
(bus) waarmee je je vlot in de omgeving kan verplaatsen. 
 
Het vakantiehotel biedt verder een recreatieruimte, serre, tv- en 
leeskamer, grote tuin met verschillende zon- en schaduwterrassen, 
een petanquebaan en een toegankelijk buitenzwembad. De kok 
serveert je vooral seizoensproducten. 
Er zijn ook een zestal fietsen gratis ter beschikking. 
 
Ons aanbod: 

• Vervoer heen en terug naar de vakantiebestemming (vertrek 
vanuit Sint-Niklaas) 

• Verblijf in volpension voor 475 € 

• Deelnemen (tegen betaling) aan het vakantieprogramma of zelf 
je programma samenstellen 

• Unieke kans om samen met een aantal vrijwilligers te genieten 
van de mooie natuur. 

 
 

Aarzel niet en grijp deze kans, exclusief voor Samana-
vrijwilligers! 


