
smART to SiNG: SUMMERTIME! 

 

OPTIE 1:  vrij 24 juli ‘20 – woe 29 juli ‘20  (5 nachten – 8 repetities) 

vrij 24/7:  tss 17u en 18u:   check-in 

  18u-20u:  brood en beleg 

20u-22u:   repetitie 1 

22u - ?:   relaxen in de bar 

Za 25/7:  tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet  

10u30-12u30:   repetitie 2 

  13u:   brood en beleg 

14u – 18u30:  Vrije namiddag/avond (eigen initiatief) 

18u30:   apero en BBQ 

20u30 - 22u30:  repetitie 3 

22u30 - ?:  relaxen in de bar 

Zo 26/7: tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet 

10u30-12u30:   repetitie 4 

  13u:   brood en beleg 

Vanaf 14u:  Vrije namiddag/avond (eigen initiatief) 

   Check-out van mensen die eventueel kozen voor OPTIE 2 

Warme maaltijd buitenshuis OF selfcatering in het huis (niet inbegrepen in de prijs) 

GEEN repetitie ‘s avonds 

Ma 27/7: uur naar keuze:  ontbijt (zelfbediening) 

? - 12u30:   Vrije voormiddag! GEEN repetitie! 

  12u30:   Apero en spaghetti 

14u – 18u:  Vrije namiddag/avond (eigen initiatief) 

(tss 17u en 18u:  eventueel check-in van nieuwe mensen) 

  18u-20u:  brood en beleg 

20u-22u:   repetitie 5 

22u - ?:   relaxen in de bar 

Di 28/7: tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet 



10u30-12u30:   repetitie 6 

  13u:   brood en beleg 

14u – 18u30:  Vrije namiddag/avond (eigen initiatief) 

18u30:   apero en warme maaltijd 

20u30 - 22u30:  repetitie 7 

22u30 - ?:  relaxen in de bar 

Woe 29/7: tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet 

10u30-12u30:   repetitie 8 

  13u:   brood en beleg 

tot 15u:  check-out 

 

PRIJS all-in: 400 euro   per persoon 

  100 euro  Teens (13j-18j) 

  50 euro   Kids (7j t.e.m. 12j)  

  Gratis   tot 6j 

 

OPMERKINGEN 

• Prijzen zijn o.b.v. een all-in formule zoals beschreven in het SCHEMA hierboven (dus m.u.v. 

de maaltijden en/of dranken die buitenshuis worden genuttigd).  

• Prijzen kinderen (-18j) o.b.v. max. 2 kinderen/betalende ouder (op aanvraag indien anders). 

• Er wordt dagelijks opvang voorzien voor de kinderen tussen 10u en 13u en indien nodig 

tijdens de avondrepetitie. 

• Zowel groepskamers als tweepersoonskamers zijn hetzelfde tarief… wie eerst inschrijft krijgt 

voorrang. 

INSCHRIJVEN kan vanaf ZONDAG 29 maart d.m.v. een mail naar info@smarttosing.be met 

vermelding van de gekozen periode (optie 1, 2 of 3). Wanneer er plaats is, krijgt u een bevestiging 

binnen 24u. Een voorschot van 20% mag u storten op rek. BE38 7360 1606 4072 vóór 1 mei ’20. Dit 

wordt bij annulering NIET terugbetaald, tenzij wij genoodzaakt zijn te annuleren omwille van de 

omstandigheden. Het overige bedrag graag storten vóór 20 juli. Uw voorrang vervalt wanneer het 

voorschot niet tijdig wordt betaald. 
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OPTIE 2: Vrij 24/7 (17u) – zo 26/7 (15u): 2 nachten – 4 repetities 

Vrij 24/7: tss 17u en 18u:   check-in 

  18u-20u:  brood en beleg 

20u-22u:   repetitie 1 

22u - ?:   relaxen in de bar 

Za 25/7: tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet 

10u30-12u30:   repetitie 2 

  13u:   brood en beleg 

14u – 18u30:  Vrije namiddag/avond (eigen initiatief) 

18u30:   apero en BBQ 

20u30 - 22u30:  repetitie 3 

22u30 - ?:  relaxen in de bar 

Zo 26/7: tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet 

10u30-12u30:   repetitie 4 

  13u:   brood en beleg 

tot 15u:  check-out 

PRIJS all-in: 200 euro   per persoon 

  50 euro   Teens (13j-18j) 

  25 euro   Kids (7j t.e.m. 12j)  

  Gratis   tot 6j 

OPMERKINGEN 

• Prijzen zijn o.b.v. een all-in formule zoals beschreven in het SCHEMA hierboven (dus m.u.v. 

de maaltijden en/of dranken die buitenshuis worden genuttigd).  

• Prijzen kinderen (-18j) o.b.v. max. 2 kinderen/betalende ouder (op aanvraag indien anders). 

• Er wordt dagelijks opvang voorzien voor de kinderen tussen 10u en 13u en indien nodig 

tijdens de avondrepetitie. 

• Zowel groepskamers als tweepersoonskamers zijn hetzelfde tarief… wie eerst inschrijft krijgt 

voorrang. 

INSCHRIJVEN kan vanaf ZONDAG 29 maart d.m.v. een mail naar info@smarttosing.be met 

vermelding van de gekozen periode (optie 1, 2 of 3). Wanneer er plaats is, krijgt u een bevestiging 

binnen 24u. Een voorschot van 20% mag u storten op rek. BE38 7360 1606 4072 vóór 1 mei ’20. Dit 

wordt bij annulering NIET terugbetaald, tenzij wij genoodzaakt zijn te annuleren omwille van de 

omstandigheden. Het overige bedrag graag storten vóór 20 juli. Uw voorrang vervalt wanneer het 

voorschot niet tijdig wordt betaald. 
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OPTIE 3: Ma 27/7 (17u) – woe 29/7 (15u): 2 nachten – 4 repetities 

Ma 27/7: tss 17u en 18u:   check-in 

  18u-20u:  brood en beleg 

20u-22u:   repetitie 1 

22u - ?:   relaxen in de bar 

Di 28/7: tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet 

10u30-12u30:   repetitie 2 

  13u:   brood en beleg 

14u – 18u30:  Vrije namiddag/avond (eigen initiatief) 

18u30:   apero en warme maaltijd 

20u30 - 22u30:  repetitie 3 

22u30 - ?:  relaxen in de bar 

Woe 29/7: tss 9u en 10u:  ontbijtbuffet 

10u30-12u30:   repetitie 4 

  13u:   brood en beleg 

tot 15u:  check-out 

PRIJS all-in: 200 euro   per persoon 

  50 euro   Teens (13j-18j)  

  25 euro   Kids (7j t.e.m. 12j)  

  Gratis   tot 6j 

OPMERKINGEN 

• Prijzen zijn o.b.v. een all-in formule zoals beschreven in het SCHEMA hierboven (dus m.u.v. 

de maaltijden en/of dranken die buitenshuis worden genuttigd).  

• Prijzen kinderen (-18j) o.b.v. max. 2 kinderen/betalende ouder (op aanvraag indien anders). 

• Er wordt dagelijks opvang voorzien voor de kinderen tussen 10u en 13u en indien nodig 

tijdens de avondrepetitie. 

• Zowel groepskamers als tweepersoonskamers zijn hetzelfde tarief… wie eerst inschrijft krijgt 

voorrang. 

INSCHRIJVEN kan vanaf ZONDAG 29 maart d.m.v. een mail naar info@smarttosing.be met 

vermelding van de gekozen periode (optie 1, 2 of 3). Wanneer er plaats is, krijgt u een bevestiging 

binnen 24u. Een voorschot van 20% mag u storten op rek. BE38 7360 1606 4072 vóór 1 mei ’20. Dit 

wordt bij annulering NIET terugbetaald, tenzij wij genoodzaakt zijn te annuleren omwille van de 

omstandigheden. Het overige bedrag graag storten vóór 20 juli. Uw voorrang vervalt wanneer het 

voorschot niet tijdig wordt betaald. 
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