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Les 8: Eindelijk vakantie! 

Tracks 39-43 
Leuk. Luisteren! 

1 
♦ Taal verbindt mensen. Wij verbinden mensen met de juiste taalcursus. Of je nu nog op school 

zit en je cijfers wilt verbeteren of je bent vijftig en je wilt iets zinvols doen in je vakantie: bij ons 
ben je aan het juiste adres. We bieden in meer dan 15 landen taalcursussen aan, voor jou is 
er zeker ook iets bij! Doe iets zinvols met je vrije tijd, boek een taalvakantie bij ons. Onze 
website vind je onder www.vrijetijdentaal.nl. 

 
2 
□ Badminton! 
● Wildwatervaren! 
◊ Zeilen! 
♦ Surfen! 
□ Skiën! 
● Voetballen! 
◊ Duiken! 
♦ Snowboarden! 
□ Boogschieten! 
● Tennis! 
◊ Hockey! 
○ Ja, hoor, dat kan allemaal en nog veel meer! Voor sportvakanties ga je gewoon naar 

www.sportenvakantie.nl. Sport en vakantie: alles kan! 
 
3 
● Georganiseerde busreizen naar Spanje vanaf 5 plaatsen in Nederland, jongeren van 18 tot 25 

jaar, Nederlandse reisbegeleiding, ligstoelen, zwembad, zon, zee, strand, disco’s, bars, 
stappen, cocktails, bier, sangria, hotel, party, fantastische aanbiedingen vind je op 
www.naarspanjemetdebus.nl 

 
4 
◊ Genoeg van alle drukte van de dag? U wilt er even tussenuit? Kom dan naar Hotel Landgoed 

Van Baarle in het natuurgebied De Hoge Veluwe. Laat u verwennen met ayuverdische 
behandelingen of massages. Mediteer in de tuin of volg een yogaklas. Kom hier en ontspan. 
Kijk voor meer informatie op www.landgoedvanbaarle.nl 

 
5 
♦ Goedemiddag.  
□ Goedemiddag.  
♦ Kan ik u helpen? 
□ Ik hoop het. Mijn man wil niet ver rijden, mijn dochter wil paardrijden, mijn zoon wil hutten 

bouwen, ze willen elke dag zwemmen... 
♦ En u? Wat wilt u? 
□ Dat allemaal plus een mooie, natuurlijke omgeving en dan ook niet te duur. 
♦ Mevrouw, dan moet u naar “Familiepark!” 
○ “Familiepark”: Heerlijke vakanties voor kinderen en hun ouders, gewoon lekker in Nederland. 

Alles over Familiepark vindt u op www.familiepark.nl 


