Schrijf je in, doe mee en
beleef een avontuurlijke,
creatieve en kunstzinnige
vakantie in Friesland vlak
bij de Waddenzee.
Je kunt rekenen op super
begeleiders
met
veel
ervaring die het beste in
jou naar boven halen.
Zij
weten
dat
naast
inspanning, ontspanning
heel belangrijk is. Dus ook lekker chillen, frietje
eten en even op jezelf zijn, zijn onderdeel van
jouw vakantie week.
Fijn om te weten:
- Er zitten maximaal 7
deelnemers
in
de
groep. Je krijgt dus veel
aandacht en het is niet
zo druk om je heen.
- Het atelier waar je
werkt ligt op een mooie
stille plek op het Friese
platteland. Maar we gaan ook op stap naar
andere mooie plekken zoals het Wad en de
Noordzee!
- Van te voren bespreken we graag met jou en je
ouders en/of je begeleiders hoe jij het liefst
ondersteund wordt tijdens jouw vakantieweek.
- Onze koks zorgen elke dag voor een heerlijke
maaltijd en zij houden rekening met wat jij lekker
vindt. En ook met wat jij wel en niet mag eten.
Maar... we gaan soms ook naar een restaurantje.
Wordt het pizza of pannenkoek?

creatieve en kunstzinnige vakanties voor
mensen met een beperking vanaf 18 jaar Atelier
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t
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Wil je meedoen?
Bel of mail ons en
we nemen contact
met je op.

De Voorjaarsweek
Vrijdag 22 april
t/m
Vrijdag 29 april

De Zomerweek
Vrijdag 15 juli
t/m
Vrijdag 22 juli

De Nazomerweek
Vrijdag 9 sept.
t/m
Vrijdag 16 sept.
Schilderen, Mozaïeken, werken met Klei, Graffiti,
maar ook Reuzenbellen blazen, Struinen en
Jutten op het Wad, Varen in een bootje
of een Totem bouwen aan zee…

De Herfstweek
Vrijdag 7 okt.
t/m
Vrijdag 14 okt.

De Kerstweek
Vrijdag 23 dec.
t/m
Vrijdag 30 dec.

Atelier De Kunst | Vakantie-Atelier
Zweinserweg 3 | 8812 JN Peins Fr.
Tel.: 0517-269618 | 06-47508689
atelierdekunst@hotmail.com
www.atelierdekunst.com/vakantie-atelier

Acties: check de website voor onze

aanbiedingen!

TOP

Het kan allemaal in het Vakantie-Atelier
bij Atelier De Kunst in Friesland!

Tijdens het Vakantie-Atelier ga je aan de slag met
de dingen die jij fijn vindt om te maken. Maar we
gaan er ook op uit. En… let op: heb je zelf ideeën
of creatieve wensen, dan horen wij die graag!
We kijken dan of we ze kunnen inpassen in het
programma.

De kosten voor het Vakantie-Atelier bedragen
€ 985,- per week.
Je vakantie is inclusief:
- 7 nachten slapen in een gezellige, ruime
bungalow in het mooie stadje Franeker.
- Het ontbijt, de lunch en het avondeten.
- Alle creatieve materialen die je gebruikt in de
vakantieweek.
- Alle uitjes die we samen ondernemen.
- 24 uurs begeleiding.
Je vakantie is exclusief:
- Zakgeld. Misschien wil je iets leuks kopen tijdens
je vakantie? Dat betaal je zelf.
- Je consumpties tijdens onze uitjes. Bijvoorbeeld
een colaatje of snoep.
- De reis vanaf jouw huis naar Atelier De Kunst in
Peins en weer terug.
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We vertellen je ook graag iets over de plek waar
jij jouw creatieve vakantie gaat vieren…
Wij wonen op het Friese platteland in een
gebouw dat vroeger een school was. In het ene
gedeelte wonen wij en in het andere gedeelte is
het atelier. Het atelier is een grote, vrolijke en
lichte ruimte. We hebben een fijne eetkeuken en
je kunt lekker naar buiten. De Waddenzee is
vlakbij. Dat is een hele stoere plek om te struinen
of foto’s te maken.

De bungalow waar je slaapt staat in Franeker.
Dit mooie stadje ligt 4 kilometer verderop.
Harlingen is ook tof. Gaan we samen een ijsje
eten aan de haven? Daar zien we de boten die
naar Vlieland en Terschelling varen!

