
 

   Met medewerking van:        

 

Jacques Brunt 
www.jacquesbrunt.nl 

Johan Schep 
www.johan-linda.com 

www.credo.ch 

Wat kun je deze vakantie verwachten? 

Teveel om op te noemen... Een actieve vakantie voor het hele gezin. Naast Bijbelstudies en dagsluitingen 

worden er diverse interessante uitstapjes aangeboden in de schitterende omgeving van Wilderswil. Er kan 

gezwommen worden in het nabijgelegen meer en er zijn prachtige wandelroutes in overvloed. Daarnaast zijn 

er mogelijkheden voor een boottocht, een treinreis om het berggebied verder te verkennen en de waaghalzen 

kunnen raften. Voor de kleine kinderen zijn er speelmogelijkheden rondom het hotel. Naast sport en spel kan 

tijdens deze vakantie uiteraard een kampvuur niet ontbreken. De perfecte accommodatie en compleet 

verzorgde maaltijden completeren het geheel en bezorgen je een onvergetelijke vakantie. 

  

 

 

Tijdens de Bijbelstudies in de ochtend is er een kinderprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilderswil 

Genieten van een welverdiende vakantie en  

opbouwende Bijbelstudies in een adembenemende omgeving… 

 

Willkommen im Credo! 
11 t/m 22 augustus 2018 
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Is je interesse gewekt en wil je je inschrijven? 

Neem dan contact op met Gerdien Gelens of Linda Schep. 

E-mail:  deblijdeboodschap@outlook.com  |  johan.linda.schep@gmail.com 

 

 

 
www.credo.ch 

 

Kosten, algemene opmerkingen & inschrijving. 
 

 

 Algemene opmerkingen: 

 De prijzen zijn bewust weergegeven in Zwitserse Frank (CHF). De koers fluctueert (ca. 1 CHF = € 1,073). 

 De prijzen zijn inclusief belastingen, maaltijden (Nederlandse kok) en eventuele wandeltochten etc. die door 

Credo worden georganiseerd. Er worden geen schoonmaakkosten gerekend. 

 Verder mogen we gebruik maken van alle faciliteiten (zalen, beamer & scherm, piano, speelruimte etc.). 

 Er zijn diverse soorten slaapkamers (1, 2, 3 en een enkele 5-persoonskamer).  Vanaf 13 tot 18 jaar is er de 

mogelijkheid om op een slaapzaal te slapen. 

 Er hoeft niet aanbetaald te worden. De kosten kunnen in Zwitserland ter plekke worden voldaan. 

 Voor betaling met een Creditcard worden commissiekosten in rekening gebracht. 

 

 

 

Kosten: 

 Volwassenen:  CHF 60,00.- 

 Kinderen:  

Leeftijd 0-3 jaar   Gratis 

Leeftijd 4-11 jaar  CHF 30,00.- 

Leeftijd 12-15 jaar  CHF 40,00.-  

3e kind   CHF 25,00.- 

Vanaf 4e kind  Gratis 

 

* Kinderen die op de kamer bij hun ouders slapen 

betalen slechts CHF 10,00.-  

* Jongeren tussen de 13 en 18 jaar die in een grote 

slaapzaal slapen betalen slechts CHF 25,00.- 

* De prijzen zijn per persoon / per dag 
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