
Voor een onvergetelijk schoolkamp met de hele klas ben je bij Bosherberg & Hostel Harba Lorifa 

aan het juiste adres. 

Ons hostel ligt direct bij de bossen en het sportpark van Valkenswaard en naast het 

gemeentelijke zwembad, waar sinds dit jaar ook een mooie sporthal in is gevestigd. Wij helpen 

graag indien jullie school gebruik wil maken van een indoor of outdoor sportaccommodatie. 

Op ons eigen terrein vind je een kampvuurplaats, volleybalveld, trapveldje, een jeu de boules 

baan en een 9-holes Adventure Golf baan. 

Binnen beschikken we over een openbare hal met bar en drie vergaderzalen/ feestruimtes die 

ingericht kunnen worden voor een bonte avond. 

In totaal beschikt Harba Lorifa over ruim 160 bedden, verdeeld zijn over 4-, 6- en 8-

persoonskamers. Daarnaast hebben we een 20-persoonskamer. Alle 6-, 8- en 20-

persoonskamers hebben eigen sanitair. De 4-persoonskamers delen de douche en toilet met een 

naastgelegen 4-persoonskamer. Uiteraard houden we rekening met de jongens en meisjes bij de 

kamerindeling. 

Het Basisschoolarrangement heeft een vaste prijs per persoon. Het is een driedaags 

arrangement, inclusief alle maaltijden en zaalhuur voor een bonte avond. Langer blijven? Geen 

probleem. Tegen een gunstig tarief kunnen extra nachten bijgeboekt worden. 

Het arrangement is aan te vullen met verschillende activiteiten, zoals een kanotocht over de 

Dommel, een GPS-tocht of Junior Paintball. 

Valkenswaard biedt ook volop mogelijkheden voor culturele activiteiten. Zo zijn het 

Steendrukmuseum, het Valkerij & Sigarenmakerij Museum en het Rijtuigenmuseum zeker een 

bezoek waard.  

Wij denken graag mee over een leuke invulling van het schoolkamp. 

Tarieven schooljaar 2019 / 2020 

Inclusief lakenpakket  

(onderlaken, overtrek en kussensloop) 

Eigen lakenpakket 

(onderlaken, overtrek en kussensloop) 

€ 74,50 € 71,90 

Deze prijzen zijn incl. 9% BTW en overige heffingen en van toepassing op een minimale groepsgrootte van 20 personen. 

Bij genoemde tarieven is het volgende inbegrepen: 

• 2 x overnachting op meerpersoonskamers 

• 2 x ontbijtbuffet 

• 2 x dinerbuffet 

• 2 x lunchpakket 

• 1 x zaalhuur 

• 2 x ranjamoment 



 

Leuk om bij te boeken 

Activiteit Kosten 

Adventure Golf – per persoon €   2,55  

BBQ als heerlijke afsluiter – toeslag per persoon €   5,35 

Fietsen, per fiets per dag € 10,75 

Sportveld voor een sportdag – per uur € 40,00 

 

 


