GYMNASTIEKSTAGE
IN HOFSTADE

Laat je stage op maat maken...
Heb je interesse om met jouw vereniging op stage te komen voor een
weekend of voor een week contacteer ons dan zeker.
Het team van Sport Vlaanderen Hofstade staat garant voor een leuk,
variabel en sportief verblijf.

Contact
Tervuursesteenweg z/n
1981 Hofstade
Telefoonnr.: 015/61 83 60
E-mailadres: hofstade@sport.vlaanderen

Sportverblijf
Het sportverblijf is uitgerust om 76 personen te logeren: er zijn 12 kamers van 5
personen, 2 kamers van 4 personen en 4 kamers van 2 personen beschikbaar.
Elke kamer beschikt over een eigen douche en toilet.
Er wordt steeds gewerkt met een all-in formule:

•

Ontbijt

•
•

Middagmaal

•

Avondmaal

4-uurtje

De keuken maakt steeds een evenwichtig menu op voor uw atleten.
Aanpassingen zijn uiteraard altijd mogelijk na overleg.

Tarieven Sportverblijf
•

Overnachting

€ 17,00

•

Ontbijt

€ 6,00

•

Middagmaal

€ 12,00

•

4-uurtje

€ 2,50

•

Avondmaal

€ 9,00

Gymnastiekcomplex
De gymnastiekhal van Sport Vlaanderen Hofstade is uitgerust met volgend
topsport materiaal:

•

Olympische turnvloer met valkuil

•
•

2 damesbruggen (1x met valkuil)

•
•

3 rekstokken (1x met valkuil)

•
•

Olympische ringen (met valkuil)

•
•

Trampoline

2 herenbruggen

5 evenwichtsbalken (3x hoog 2x laag)
Trampolinebaan (met valkuil)
Tumblingbaan (met valkuil)

Polyvalente zaal
Aan de gymnastiekhal is ook een polyvalente zaal gekoppeld.
De zaal is uitgerust met een spiegelwand en kan uitgebouwd worden tot een
geweldig freerunning parcours.
De zaal kan eveneens verdeeld worden in 2 zalen afgesloten door een
geluiddempende wand.

Tarieven
•

Gymastiekcomplex

€ 38,00/u

•

Gymnastiekhal

€ 28,00/u

•

Toestelturnen

€ 16,00/u

•

Olympische vloer

€ 16,00/u

•

Tumbling/Trampoline

€ 16,00/u

•

Polyvalente zaal

€ 11,00/u

•

1/2 Polyvalente zaal

€ 6,00/u

Wat nog?
Het centrum van Sport Vlaanderen Hofstade is wellicht het meest veelzijdige
onder de centra van Sport Vlaanderen.
Het ligt midden in een natuurgebied van 172 hectaren waar er geen gebrek is
aan wandelpaden, loopparcours, mountainbike- en fietsroutes.
.
Op het domein kan je tevens je
hoogtevrees temmen op het
hoogtouwenparcours.
Deze beschikt over 5 routes en
69 klimelementen en is echt de
moeite.

Ook aan watersporten is er
geen gebrek: kajak, zeilen,
windsurfen kan beoefend
worden onder de beste
begeleiding.

Je vindt op het domein ook een verlichte Finse looppiste met Fit-O-Meter, een
skatestraat, een BMX-parcours een boogschietstand en een klimmuur
Ben je na al dat sporten toe aan wat relaxatie, dan kan je terecht op de strandzone met strandcafetaria of op de 2 speeltuinen van het centrum.

