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Poldermaat met Schik, 
voor wie en door wie?

Beste vakantievierders,

Even voorstellen
“Stichting Poldermaat begeleide vakanties 
met Schik” is een vrijwilligers organisatie die 
begeleide vakanties organiseert voor mensen 
met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking. Het doel van de stichting is om de 
deelnemers daar waar nodig ondersteuning en 
begeleiding te bieden, waardoor het mogelijk 
wordt om zo zelfstandig mogelijk vakantie te 
vieren. Persoonlijke aandacht en de wens van 
de deelnemer staan voorop. Daarom vieren 
wij vakantie in kleine groepen met relatief 
veel begeleiding. Integratie wordt bereikt door 
gebruik te maken van het reguliere vakantie-
aanbod. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers 
is het mogelijk om de vakanties betaalbaar te 
houden.

Voor wie zijn onze reizen geschikt?
Poldermaat met Schik organiseert begeleide 
vakanties voor (jong)volwas senen vanaf 16 
jaar met een licht tot matige verstandelijke en/
of fysieke beperking. De vakanties zijn geschikt 
voor mensen die niet zelfstandig op vakantie 
kunnen, maar ook voor mensen die extra zorg 
en/of begeleiding nodig hebben. 

Door wie
Onze Stichting draait op de inzet van 
enthousiaste vrijwilligers. De begeleiders 
van onze reizen zijn veelal mensen met de 
nodige vakantie-ervaring, maar zonder 
medische achtergrond of specifieke opleiding. 
Onze begeleiders ont vangen een gedegen 
instructie en de nodige ondersteuning bij de 
voor bereiding van de reis. Onze begeleiders 
zijn mensen met organisatie- en improvisatie-
talent. Team werkers die oog hebben voor jouw 
situatie, zich ver ant  woordelijk voelen maar niet 
betuttelen en flexibel zijn.

Kwaliteit
Onze Stichting is aangesloten bij de Nede r-
landse Branchevereniging Aangepaste Vaka-
nties (NBAV). Als lid van de NBAV voldoen we 
aan een reeks kwaliteitscriteria en daarmee 
dragen we met trots het NBAV-Keur merk. 
Hiermee borgt de NBAV de kwaliteit van 
accommodaties en reisorganisaties voor 
mensen met een beperking.

GGTO
Stichting Poldermaat begeleide vakanties met 
Schik is deelnemer aan het Garantiefonds 
GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde 
Touroperators). Een garantieregeling als deze is 
voor iedere aanbieder van pakketreizen wet telijk 
verplicht. Details over hetgeen wordt vergoed, 
kun je vinden in de garantieregeling op de 
website van GGTO www.stichting-ggto.nl

Privacybeleid
Per 25 mei 2018 is de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De maatregelen die Stichting Poldermaat 
begeleide vakanties met Schik neemt op het 
gebied van de AVG worden beschreven in ons 
privacybeleid:
www.vakantiesmetbegeleiding.nl/privacy

Stichting Poldermaat met Schik 
Begeleide vakanties 
Postbus 204
8250 AE Dronten
info@vakantiesmetbegeleiding.nl
www.vakantiesmetbegeleiding.nl 
06-44004321

Vakantie is even loskomen van de dagelijkse dingen. Samen met anderen activiteiten ondernemen 
en genieten van een mooie vakantie-omgeving. Stichting Poldermaat begeleide vakanties met 
Schik zet zich, samen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers, in om onze vakantiegasten 
een onvergetelijke vakantie te laten beleven. Onze vakantiegasten zijn dan ook het middelpunt 
tijdens hun eigen vakantie. Bij ons staan de vakantiegasten centraal!

Voor 2020 organiseren we leuke en betaal-
bare reizen met relatief veel begeleiding. 
“Gewoon lekker anders” én “We hebben Schik 
met Poldermaat”. Dit is wat we graag horen en 
waar we ook ons best voor blijven doen.

Omdat niet iedereen hetzelfde is en hetzelfde 
wil tijdens de vakantie, hebben we ook dit 
jaar weer volop keuze voor al die mensen met 
verschillende wensen. Deze reisgids helpt je bij 
het bedenken van je vakantiebestemming en je 
vindt ook informatie welke vakantie het beste 
past bij jouw wensen en mogelijkheden. 

We hebben een gevarieerd vakantie-aanbod 
samengesteld voor mensen met een beper-
king. Zo hebben we vakanties met een 
thema, vakanties in Nederland en naar het 
buitenland en er is een ruime keuze aan vaar- 
en vliegvakanties. Voor de mensen die het wat 
rustiger aan willen doen of mensen die extra 
zorg nodig hebben is er ook een ruim aanbod in 
vakantiebestemmingen.

Vind je jouw vakantiebestemming niet in de 
reisgids maar wil je alleen of met een eigen 
groepje op reis, neem dan contact met ons 
op. We kunnen dan op maat een vakantie 
samenstellen.

We wensen je veel plezier met deze reisgids 
en ontmoeten je graag tijdens één van onze 
vakanties.

Team POLDERMAAT 
begeleide vakanties met SCHIK

Reserveren
Wil je meer informatie of een reservering maken, bel, schrijf of mail ons dan gerust. Op werk-
dagen is ons team van 08.00 tot 18.00 uur bereikbaar op 06-44004321 om jouw vragen 
te beantwoorden. Natuurlijk kun je buiten deze tijden de voicemail inspreken en word je zo 
spoedig mogelijk teruggebeld.

LIEKE

RAMONA

RENE

NELIS
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2 Voor wie door wie
3 Voorwoord en reserveren
4 Inhoudsopgave
6 Sterrenindicaties
7 Haal- en brengservice
89 Reisvoorwaarden

MINIBUS NEDERLAND
8 Concertreis kort, Heino 
9 Concertreis, Heino  
10  Bloemencorso/Keukenhof, ‘s-Gravenzande
11 Muziekreis kort, Valkenburg
12 Paasvakantie, Heino
13 Meidenweek, Heino
14 Mannenweek, Heino
15  Uitgaansvakantie Preston Palace, Almelo
16 Boerderijvakantie, Groot Agelo
17 Hotel Schaepkens, Valkenburg
18 Themareis, Heino
19 Hotel de Oringer Marke, Odoorn
20 Pretparkenreis, Heino
21 Funpopreis, Sevenum
22 Themareis treinen, De Rijp
23 Fietsvakantie, Heino
24  Vakantiehuis De Zilte Wind, Ameland
25 Eftelingreis, Kaatsheuvel 
26 Culinairreis, Heino
27  Vakantiepark Duc de Brabant, 

Diessen-Baarschot 
28 Creatiefreis, Heino 
29  Safaripark Resort Beekse Bergen, 

Hilvarenbeek 
30 Visvakantie, Heino 

31  Vakantiepark Schin op Geul, Walem
32  Fantasie/Belevingsweek, Diessen-

Baarschot 
33  Strandpark Vlugtenburg, ‘s-Gravenzande
34 Landal Sluftervallei, Texel
35 Landal Aelderholt, Aalden
36 Beach Resort, Makkum
37 Paardrijvakantie, Overloon
38 Vakantiepark de Riesen, Terschelling
39 Stöppelhaene, Heino
40 Dierentuinreis, Heino
41 Landal Resort Haamstede, Zeeland
42 Landal Coldenhove, Eerbeek 
43 Roompot De Tolplas, Hoge Hexel 

ZOMERKAMP
44 Schik Zomervakantiekamp 
 
MINIBUS BUITENLAND
45  Limburger Buben & Friends Feest, 

Duitsland
46 Disneyland, Parijs 

47 Landal Hochwald, Duitsland
48 Landal Mooi Zutendaal, België 
49 Vakantiehuis Solhoj, Denemarken 
50 Vakantiehuis Alpenzeit, Oostenrijk 
51 Feestweek Der Brabander, Duitsland
52 Landal Salztal Paradies, Duitsland
53 Hotel Belle Vue, Luxemburg
54 Hotel Alpin, Duitsland
55 Vakantiehuis Gerberodi, Frankrijk 

VAARVAKANTIES/TREINENREIS
56 Riviercruise Waal, MS-Viola 
57 Muziekcruise, MPS Rembrandt van Rijn
58 Zeecruise, Cruiseschip MSC Preziosa 
59 Treinenreis, Duitsland

JONG VOLWASSENEN REIZEN
60 Jongerenreis Denemarken/Legoland
61 Jongerenreis Noord-Holland, Nederland 
62 Jongerenreis Frankrijk  

VLIEGREIZEN
63 Zon-zee-strandvakantie, Rhodos
64 Zon-zee-strandvakantie, Mallorca
65 Zwemmen met dolfijnen,  Albufeira
66 Zonvakantie, Csemö
67 Zon-zee-strandvakantie, Gran Canaria 
68 Zon-zee-strandvakantie, Kreta
69 Vlieg-excursiereis, Bugibba
70  Vlieg-excursiereis, Kroatië, Montenegro, 

Albanië

RUSTIG AAN REIZEN
71 Uitleg Rustig aan- en Zorgreizen
72 Themareis, Heino
73 Eftelingreis, Kaatsheuvel 
74  Landal resort Haamstede, 

Burgh-Haamstede
75 Dierentuinreis, Heino
76 Vakantiehuis De Zilte Wind, Ameland
77  Landal Duc de Brabant, 

Diessen-Baarschot
78 Pretparkenreis, Heino
79 Landal Mooi Zutendaal, België

ZORGREIZEN
80  Dinnershow Frans Bauer, 

Egmond aan Zee 
81 Riviercruise Waal, MS-Viola 
82 Hotel de Rijper Eilanden,  De Rijp
83 Resort Arcen,  Arcen
84 Informatie najaars-/winter reisgids

KERST- EN OUD & NIEUW REIZEN
85 Kerstvakantie, Heino
86 Kerstreis, Almelo 
87 Kerstvakantie, Odoorn
88 Oud & Nieuw Reis, Almelo

Inhoudsopgave
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Haal- en brengserviceSterrenindicaties
Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik kan het vervoer verzorgen van je huisadres 
naar het verzamelpunt van de door jou gekozen vakantie.

De vakanties van Poldermaat met Schik reizen zijn opgesplitst in 3 categorieën:

Voor 2 personen of meer vanaf hetzelfde adres geldt een korting van 25% per persoon, 
mitsgelijktijdig ingeschreven.

De kosten voor deze service zijn:

Afstand tussen Enkele reis  Retour
woonadres - opstapplaats

1 t/m 25 km € 35,-  € 70,-

26 t/m 50 km € 45,-  €  90,-

51 t/m 75 km € 65,50  €  131,-

76 t/m 100 km € 82,50  €  165,-

101 t/m 125 km € 97,50  €  195,-

126 t/m 150 km € 112,50  €  225,-

151 t/m 200 km € 115,-  €  230,-

201 km en meer € 125,-  €  250,-

Voorwaarden
•  Tijdens de haal- en brengservice is er geen 

begeleiding/verzorging aanwezig.
•  De ritten zijn soms gedeelde ritten, hierdoor 

kan het zijn dat je wat langer onderweg bent.
•  Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je 

van deze service gebruik wilt maken.

N.B. We vragen je aandacht voor het 
volgende
Helaas zijn onze ervaringen met externe 
vervoerders niet optimaal. Indien je voor deze 
vorm van vervoer kiest, wijzen wij je erop dat de 
tijden zoals vermeld in de door ons verstuurde 
bevestigingsbrief bindend zijn. Onze chauffeurs 
zijn helaas niet in de gelegenheid om lang te 
wachten indien de externe vervoerder niet op 
tijd arriveert.Reizen op maat

Op verzoek kan een reis volledig naar eigen 
wens worden samengesteld. Bepaal zelf het 
aantal deelnemers, het aantal begeleiders, de 
bestemming, de inhoud, de vorm van vervoer 
en de datum.  Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden. 

Rustig aan- en zorgreizen
Voor deelnemers die meer verzorging (even-
tueel medische) en ondersteuning nodig 
hebben tijdens een vakantie, bieden we de 
Rustig aan- of Zorgreizen aan.
 
Voor meer informatie hierover zie pagina 71 
van deze reisgids.

 SYMBOOL GROENE STER

• licht verstandelijke beperking
• goed mobiel zijn
•  zonder hulp een wandeling (min.1-3 uur) 

kunnen maken, in een normaal tempo
• geen gebruik maken van hulpmiddelen

• zelfredzaam in de ADL
• geen verpleegkundige hulp nodig
• veel willen zien en ondernemen
•  over voldoende sociale vaardigheden 

beschikken

 SYMBOOL GELE STER

• lichte tot matige verstandelijke beperking
•  een wandeling van een half uur tot een uur 

kunnen maken, in een normaal tempo 
• eventueel een arm ter ondersteuning
• rollator in overleg

•  redelijk zelfredzaam in de ADL, eventueel 
toezicht/aansturing

• geen verpleegkundige hulp nodig
• zelfredzaam zijn bij toiletbezoek

 SYMBOOL RODE STER 

• lichte tot matige verstandelijke beperking
•  een wandeling van een half uur tot een uur 

kunnen maken, in een normaal tempo
•  maakt voor uitstapjes gebruik van een 

inklapbare rolstoel, rollator of arm

• binnenshuis mobiel
•  redelijk zelfredzaam in de ADL, eventueel 

toezicht/aansturing/lichte hulp
• geen verpleegkundige hulp nodig
• zelfredzaam zijn bij toiletbezoek

Je kunt ook een vakantie kiezen met een gele en/of rode ster

Je kunt ook een vakantie kiezen met een rode ster

Je kunt ook een rustig aan of zorgvakantie kiezen
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Reisnummer NL 1101
Datum vertrek 11 - 03 - 2020
Datum terug 18 - 03 - 2020
Reissom* € 1.110,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 78,65
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

5-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

CONCERTREIS KORT HEINO HEINOCONCERTREIS

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 1001
Datum vertrek 05 - 03 - 2020
Datum terug 09 - 03 - 2020
Reisnummer NL 1201
Datum vertrek 20 - 03 - 2020
Datum terug 24 - 03 - 2020
Reissom* € 690,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 48,75
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

De concertreizen zijn al jaren een groot succes. 
Dit jaar kun je er dus ook voor kiezen om je in te 
schrijven op een  verkorte concertreis. We gaan 
naar een concert van de 3J’s óf Frans Bauer en 
verder zijn we zelf ook nog “Star for a moment”!

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens 
van de Sallandse Heuvelrug en de mooie 
IJsselvallei. Op steenworp afstand ligt Heino, 
waar we terecht kunnen voor de dagelijkse 
boodschappen. Vanuit Heino liggen de 
winkelsteden Zwolle en Raalte op 20 minuten 
rijden en belanden we binnen 40 minuten 
in de prachtige Hanzestad Deventer. De 
12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle 
denkbare apparatuur en een in hoogte 
verstelbaar werkblad. Er zijn zes 2-persoons 
slaapkamers met 1-persoons bedden.  Er zijn 
3 badkamers, waarvan één met hulp middelen 
en 3 toiletten, waarvan 1 aangepast. De 
woning beschikt over twee terrassen, waarvan 
1 overdekt.

De concertreizen zijn al jaren een groot succes. 
Deze concertreis is zeer zeker een topper als 
je zowel het concert van de 3J’s als Frans 
Bauer wil bezoeken. Daarnaast bezoeken we 
de musical “Haal het doek maar op”en als klap 
op de vuurpijl zijn we zelf ook nog een “Star for 
a moment”! Hebben we na al dit muziek- en 
theater plezier nog energie over, dan zijn er in 
de omgeving ook nog leuke uitstapjes te doen.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. 
Vanuit Heino liggen de winkelsteden Zwolle en 
Raalte op 20 minuten rijden en belanden we 
binnen 40 minuten in de prachtige Hanzestad 
Deventer. De 12-persoons bungalow heeft een 
ruime, gezellige woonkamer, de keuken heeft 
alle denkbare apparatuur en een in hoogte 
verstelbaar werkblad. Er zijn zes 2-persoons 
slaapkamers met 1-persoons bedden. Er zijn 
3 badkamers, waarvan één met hulpmiddelen 
en 3 toiletten, waarvan 1 aangepast. De 
woning beschikt over twee terrassen, waar van 
1 overdekt.

Wat gaan we zeker doen
• Concert 3J’s
• Concert Frans Bauer
• Musical “Haal het doek maar op”
• Star for a moment

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Wat gaan we zeker doen
Reisnummer NL1001:
• Concert Frans Bauer
• Star for a moment

Reisnummer NL1201:
• Concert 3J’s
• Star for a moment

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of 
we lunchen/dineren onderweg tijdens de 
uitstapjes.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uit stap jes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

5-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS 5-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

FEEST/MUZIEKREIS VALKENBURG‘S-GRAVENZANDEBLOEMENCORSO/KEUKENHOF

Reisnummer NL 1401
Datum vertrek 30 - 03 - 2020
Datum terug 03 - 04 - 2020
Reissom* € 935,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 64,68
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 1301
Datum vertrek 23 - 03 - 2020
Datum terug 27- 03 - 2020
Reissom* € 645,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 45,83
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Bloemen houden van mensen! Als jij ook 
van bloemen houdt, dan kun je tijdens deze 
vakantie je hart ophalen. Op 25 maart rijdt het 
73ste Bloemencorso door de Bollenstreek. We 
gaan dit spektakel aanschouwen vanaf een 
overdekte tribune. Verder staat er een bezoek 
aan De Keukenhof op het programma. Dit 
mooiste lentepark ter wereld ontvangt jaarlijks 
1 miljoen bezoekers uit meer dan 100 landen. 
De Keukenhof wil aan iedereen laten zien hoe 
mooi bloemen zijn. 

Verblijf Strandpark Vlugtenburg in 
‘s-Gravenzande
De meer dan 750 jaar oude stad met vele 
monumenten ligt aan zee. Er zijn 3 strandopgangen 
om op het mooie, brede strand te komen. In de 
buurt van ‘s-Gravenzande ligt het natuurpark 
“De Banken”, een duingebied en “het Staelduinse 
Bos”, een groot bosgebied. We verblijven in een 
10-persoons bungalow. De bungalow beschikt 
over 4 tweepersoons slaapkamers voorzien van 
comfortabele boxsprings en één slaapkamer met 
een stapelbed (70 x 190). De bungalow heeft een 
apart toilet en twee badkamers, waarvan één met 
een ligbad en toilet.

Wat gaan we zeker doen
• Bloemencorso in de Bollenstreek
• Keukenhof in Lisse

Zoals ieder jaar gaan we ook dit jaar wegens 
groot succes weer naar de feestmuziek 
vakantie in Valkenburg. Gezelligheid, muziek en 
feest ten top tijdens deze reis. Diverse avonden 
gezellig feesten met live entertainment. 
Overdag gaan we leuke uitstapjes maken en 
de laatste avond sluiten we extra feestelijk af 
met een borrelhapje.

Verblijf Hotel Schaepkens van
St. Fijt in Valkenburg
Dit kleine, maar gezellige stadje in Zuid-Limburg 
heeft een knus, oud centrum met veel winkeltjes 
en terrasjes. In de directe omgeving ligt de stad 
Maastricht, maar ook België en Duitsland liggen 
“om de hoek”. Vanuit het hotel lopen we via de licht 
hellende weg naar het centrum van Valkenburg in 
slechts een paar minuten. Het 3-sterrenhotel staat 
bekend om haar gezelligheid. Het beschikt over een 
uitstekend restaurant, een sfeervolle bar en een 
prachtige tuin met een groot terras. In het hotel is 
een lift aanwezig. De 2-persoonskamers hebben 
aparte bedden, een TV, een telefoon, een kluisje 
en gratis WiFi. In de badkamer is een wastafel, een 
toilet en een douche.  

Wat gaan we zeker doen
• We gaan ‘s avonds in het hotel zoveel mogelijk 
feesten met live-entertainment
• Afscheidsavond op donderdag met natuurlijk 
weer muziek en als extra heerlijke borrelhapjes

Mogelijkheden tot uitstapjes:
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, 
bijvoorbeeld:

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Ondanks dat de bungalow 2 badkamers heeft, 
zijn deze niet geschikt voor het verlenen van hulp 
bij het douchen. Tevens hebben deze badkamers 
geen aanpassingen en dient de deelnemer dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.

• Gemeentegrot
• Vier Sluizentocht
• Pretpark De Valkenier
• 3-landenpunt
• Dierentuin GaiaZOO in Kerkrade

Maaltijden:
We verblijven in het hotel op basis van volpension.

Overige informatie:
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS 8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

HEINOMEIDENWEEKHEINOPAASVAKANTIE

Reisnummer NL 1901
Datum vertrek 05 - 05 - 2020
Datum terug 12 - 05 - 2020
Reisnummer NL 3101
Datum vertrek 02 - 08 - 2020
Datum terug 09 - 08 - 2020
Reissom* € 950,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 68,25
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 1501
Datum vertrek 10 - 04 - 2020
Datum terug 17 - 04 - 2020
Reissom* € 905,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 65,33
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Pasen, dat betekent paaseieren schilderen en 
zoeken, de paashaas, een paastak versieren en 
het hoog oplaaiende paasvuur. Maar ook vrije 
tijd om leuke uitstapjes te maken. Zo gaan we 
deze vakantie genieten van alle leuke dingen die 
de paasdagen met zich meebrengen en op één 
van de paasdagen gaan we op ons paasbest  
genieten van een heerlijke paasbrunch bij een 
Van der Valk restaurant. 

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. 
Vanuit Heino liggen de winkelsteden Zwolle en 
Raalte op 20 minuten rijden en belanden we 
binnen 40 minuten in de prachtige Hanzestad 
Deventer. De 12-persoons bungalow heeft een 
ruime, gezellige woonkamer, de keuken heeft alle 
denkbare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waar-
van één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waar-
van 1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Deze week is speciaal voor de dames, we 
gaan voor 8 dagen verwennerij naar Heino. 
Hier gaan we lekker “tutten” met maskertjes 
en make-up. Om ons helemaal mooi te maken 
gaan we naar een Gala-Diva Party. Hier 
mogen we ons omkleden in gala/cocktailjurken, 
waarna er mooie foto’s worden gemaakt. 
Een afspraakje bij een beautysalon en een 
workshop sieraden maken staan ook nog op 
het programma. Hebben we nog tijd over dan 
kunnen we heerlijk gaan shoppen.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstel baar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoonsbedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
• Paasbrunch bij een Van der Valk restaurant
• Paasvuur bezoeken
• Dagje naar een Paasmarkt

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Wat gaan we zeker doen
•  Gala-Diva Party voor een fotosessie in 

Gala kleding
•  Beautysalon, hier krijgen we een 

gezichtsbehandeling
• Workshop: sieraden maken

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

ALMELOUITGAANSVAKANTIE PRESTON PALACEHEINOMANNENWEEK

5-DAAGSE HOTEL/MINIBUS8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 1801
Datum vertrek 03 - 05 - 2020
Datum terug 07 - 05 - 2020
Reisnummer NL 2401
Datum vertrek 14 - 06 - 2020
Datum terug 18 - 06 - 2020
Reissom* € 895,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 62,08
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 2001
Datum vertrek 13 - 05 - 2020
Datum terug 20 - 05 - 2020
Reisnummer NL 3301
Datum vertrek 10 - 08 - 2020
Datum terug 17 - 08 - 2020
Reissom* € 950,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 68,25
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

We hebben al jaren een meidenweek in ons 
programma, dus het wordt hoog tijd voor een 
mannenweek! Voor deze week hebben we 
3 uitstapjes gepland. We gaan een bezoek 
brengen aan de politie en brandweer, we 
bezoeken het  Aviodrome met een verzame-
ling van meer dan 100 oude en nieuwe 
vliegtoestellen. Als laatste zijn we een “Star 
for a moment” tijdens deze workshop gaan we 
een nummer inzingen en opnemen in een echte 
studio! Mochten we nog tijd over hebben dan 
bespreken we ter plaatse wat we allemaal nog 
meer willen gaan doen, er is genoeg te beleven 
in de mooie omgeving van Heino.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstel baar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers 
met 1-persoonsbedden. Er zijn 3 badkamers, 
waarvan één met hulpmiddelen en 3 toiletten, 
waarvan 1 aangepast. De woning beschikt over 
twee terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er 
op het park een verwarmd buitenzwembad.

Een reis voor stappers en feestbeesten! 
Deze vakantie vieren we feest in het Twentse 
“Preston Palace”. Dit is een all-inclusive hotel 
en uitgaanscentrum met vele mogelijkheden. Er 
is een subtropisch zwemparadijs, een indoor-
kermis, een spelotheek, een gedeelte met 
diverse faciliteiten voor spel en ontspanning, 
een feestzaal met elke avond live muziek en 
een bioscoop. Ook zijn er diverse restaurants, 
barretjes en een koffiecorner, waar een ruim 
aanbod aan culinaire heerlijkheden wordt 
geserveerd.

Verblijf Preston Palace
In de omgeving van het hotel zijn veel 
natuurgebieden en vind je niet ver rijden van 
het hotel leuke plaatsen als Hengelo, Enschede, 
Nijverdal en Rijssen. De  hotelkamer is sfeervol 
en modern ingericht en biedt alles voor een 
prettig verblijf. De kamer is voorzien van apart 
opgemaakte boxspring bedden, een gezellig zitje, 
bureau, kluisje, stortdouche, toilet, föhn, flatscreen 
televisie en gratis WiFi. De kamers zijn bereikbaar 
met een lift.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Wat gaan we zeker doen
• Politie/brandweer
• Aviodrome
• Star for a moment

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Het gevangenismuseum
• Avonturenpark Hellendoorn
• Klompenmuseum in Luttenberg

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all inclusive.

Overige informatie
Rolstoel/rollator: Bij gebruik van een inklapbare 
rolstoel en/of rollator is het vanwege de beperkte 
ruimte op de kamer noodzakelijk dat je een 1 
persoonskamer boekt, deze kamers zijn beperkt 
beschikbaar
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 2002 (7 dagen)
Datum vertrek 16 - 05 - 2020
Datum terug 22 - 05 - 2020
Reissom* € 1.195,-
Groepsgeld* € 90,-
Annuleringsfonds* € 83,53
1-persoonskamertoeslag** € 175,-
Reisnummer NL 3501 (6 dagen)
Datum vertrek 25 - 08 - 2020
Datum terug 30 - 08 - 2020
Reissom* € 1.020,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 71,18
1-persoonskamertoeslag** € 150,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

6 OF 7-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

VALKENBURGHOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FIJTGROOT AGELOVAKANTIEBOERDERIJ ERVE BROAM

Reisnummer NL 1902
Datum vertrek 08 - 05 - 2020
Datum terug 15 - 05 - 2020
Reisnummer NL 3201
Datum vertrek 07 - 08 - 2020
Datum terug 14 - 08 - 2020
Reissom* € 975,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 69,88
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Ergens in Twente ligt het kleine dorpje Groot 
Agelo, waar ongeveer 400 mensen wonen. 
Twente is een deel van de provincie Overijssel 
en biedt heel veel aan natuurschoon. 
Mooie natuurgebieden, rivieren, prachtige 
landgoederen en een heuvelrug vormen 
hier het landschap. Ook mogen we de kleine 
oude stadjes, zoals Ootmarsum, Oldenzaal 
en Diepenheim niet vergeten. Tradities zoals 
midwinterhoornblazen en het stoken van 
paasvuren komen hier nog voor. Twente ligt 
tegen Duitsland aan, dus een uitstapje over de 
grens behoort zeker tot de mogelijkheden. 

Verblijf Vakantieboerderij Erve Broam
De vakantieboerderij ligt tussen het cultuur-
historische stadje Ootmarsum en Weerselo. 
Dit maakt het tot een ideale uitvalsplek voor 
dagtripjes in de omgeving. De karakteristieke 
Twentse boerderij grenst aan een bos en is 
van alle gemakken voorzien. De woonkamer 
is ingericht met comfortabel meubilair en een 
satelliet-TV. De ruime woonkeuken beschikt over 
alle benodigde apparatuur. In totaal zijn er 7 
slaapkamers, waarvan 4 op de begane grond en 
3 op de bovenverdieping. De vakantiewoning heeft 
3 toiletten en 2 badkamers met douche. Verder is 
er een houtgestookte hottub en sauna aanwezig.

Of je nu houdt van lekker shoppen, van pret-
parken, van dierentuinen, van lekker eten, 
van markten, van natuur of van cultuur; het is 
allemaal te vinden in het mooie Valkenburg en 
om geving. Het is maar goed dat we bijna een 
week de tijd hebben om hieruit te kiezen. Vanuit 
het “gezel ligste hotel van Valkenburg” gaan we 
elke dag leuke uitstapjes maken. In het hotel is 
het een paar avonden feest met livemuziek.

Verblijf Hotel Schaepkens van
St. Fijt in Valkenburg
Dit kleine, maar gezellige stadje in Zuid-Limburg 
heeft een knus, oud centrum met veel winkeltjes 
en terrasjes. In de directe omgeving ligt de stad 
Maastricht, maar ook België en Duitsland liggen 
“om de hoek”. Vanuit het hotel lopen we via de licht 
hellende weg naar het centrum van Valkenburg in 
slechts een paar minuten. Het 3-sterrenhotel staat 
bekend om haar gezelligheid. Het beschikt over een 
uitstekend restaurant, een sfeervolle bar en een 
prachtige tuin met een groot terras. In het hotel is 
een lift aanwezig. De 2-persoonskamers hebben 
aparte bedden, een TV, een telefoon, een kluisje 
en gratis WiFi. In de badkamer is een wastafel, een 
toilet en een douche.  

Wat gaan we zeker doen
Een rondleiding op het moderne melkveebedrijf 
van de eigenaren van de vakantieboerderij.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• De uilentuin in Enschede
• Waterpark Aquaventure in Hellendoorn
• Spoorfietsen in Hengelo
• Klompenmuseum in Goor
• Twentse bierbrouwerij in Hengelo

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Wat gaan we zeker doen
Diverse avonden entertainment met o.a. gezellige 
live-muziek in het hotel.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Gemeentegrot
• Vier Sluizentocht
• Pretpark De Valkenier
• 3-landenpunt
• Dierentuin GaiaZOO in Kerkrade

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van volpension.

Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van be-
lang dat je goed ter been bent.

8-DAAGSE 
VAKANTIEBOERDERIJ/MINIBUS



1918

* Zie reisvoorwaarden in deze reisgids
** Beperkt beschikbaar

* Zie reisvoorwaarden in deze reisgids
** Beperkt beschikbaar

M
IN

IB
U

S
 N

E
D

E
R

L
A

N
D

M
IN

IB
U

S
 N

E
D

E
R

L
A

N
D

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 2201 (8 dagen)
Datum vertrek 28 - 05 - 2020
Datum terug 04 - 06 - 2020
Reissom* € 1.235,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 86,78
1-persoonskamertoeslag** € 175,-
Reisnummer NL 3202 (7 dagen)
Datum vertrek 09 - 08 - 2020
Datum terug 15 - 08 - 2020
Reissom* € 1.100,-
Groepsgeld* € 85,-
Annuleringsfonds* € 77,03
1-persoonskamertoeslag** € 150,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

7 OF 8-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

ODOORNHOTEL DE ORINGER MARKEHEINOTHEMAREIS

Dit is een wel heel bijzondere vakantie! In 
deze week staan er 3 compleet verschillende 
uitstapjes op het programma. We gaan naar 
de Orchideeënhoeve, waar je niet alleen 
bloemen en planten kunt bekijken, maar ook 
vlinders en dieren, zoals aapjes, papegaaien, 
vissen, schildpadden en flamingo’s. Het 
2e uitstapje brengt ons naar Harderwijk, 
naar het Dolfinarium, waar we leuke shows 
gaan bekijken van dolfijnen, walrussen en 
zeeleeuwen. En dan wordt het tijd om ook zelf 
aan de slag te gaan. In Almere vinden we een 
studio waar we een CD gaan opnemen, die we 
mee naar huis mogen nemen. Kortom, hier zijn 
we een “Star For A Moment”.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
• Orchideeënhoeve
• Dolfinarium
• Star For A Moment

Een prima hotel, prachtige natuur en heel veel 
mogelijkheden voor gezellige dagjes uit. Zo 
kunnen we deze vakantie wel samenvatten. 
Rust, gastvrijheid en gezelligheid, dat is wat 
we gaan beleven in De Oringer Marke, gelegen 
in het hart van Odoorn. Het hotel bevindt zich 
bovendien op slechts zeven kilometer afstand 
van Emmen met het belevingspark “Wildlands 
Adventure Zoo”. Daarom gaan we er deze 
vakantie lekker op uit met ons busje. We kunnen 
op zoek naar de hunebedden, een middagje 
winkelen, sportief bowlen of juist rustig een 
terrasje pakken. Hotel de Oringer Marke staat 
voor sfeer en gezelligheid.

Verblijf hotel “De Oringer Marke” in Odoorn 
Odoorn ligt op de Hondsrug. Dit is een 70 
kilometer lange zandrug die van Emmen tot 
Groningen loopt. Het gebied bestaat uit naald- 
en loofbossen, meren, weides, dorpen, beken, 
stuifzanden, heidevelden en akkers. “De Oringer 
Marke” is een heerlijk hotel met sfeervol ingerichte 
kamers, een schitterende omgeving en eindeloze 
mogelijkheden voor uitstapjes in de omgeving. Het 
hotel telt 33 kamers. De 2 persoonskamers hebben 
apart opgemaakte bedden en beschikken over een 
douche en/of bad, toilet, flatscreen TV, kluisje en 
telefoon. Tevens zijn er in het hotel 6 bowlingbanen 
en is er de mogelijkheid tot karaoke. De kamers zijn 
allemaal per lift bereikbaar. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Mogelijkheden tot uitstapjes:
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoo-
beeld:
• Hunebedden bezichtigen
• Zeehondencrèche in Pieterburen
• Wildlands Adventure Zoo Emmen
• Orvelte, een monumentendorp
• Vestingstad Coevorden bezoeken

Maaltijden:
We verblijven in het hotel op basis van halfpension. 
We lunchen buitenshuis.

Overige informatie:
De doucheruimte is niet geschikt voor het verlenen 
van hulp bij het douchen. Tevens heeft deze 
doucheruimte geen aanpassingen en dient de 
deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens het 
douchen.Reisnummer NL 2101 (8 dagen)

Datum vertrek 22 - 05 - 2020
Datum terug 29 - 05 - 2020
Reisnummer NL 3901 (8 dagen)
Datum vertrek 27 - 09 - 2020
Datum terug 04 - 10 - 2020
Reissom* € 930,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 66,95
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Reisnummer NL 2402 (5 dagen)
Datum vertrek 10 - 06 - 2020
Datum terug 14 - 06 - 2020
Reissom* € 690,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 48,75
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

5 OF 8-DAAGSE 
BUNGALOW/MINIBUS
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 2302
Datum vertrek 05 - 06 - 2020
Datum terug 12 - 06 - 2020
Reissom* € 940,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,60
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

SEVENUMFUNPOPREISHEINOPRETPARKENREIS

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 2301
Datum vertrek 02 - 06 - 2020
Datum terug 09 - 06 - 2020
Reissom* € 975,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 69,88
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Durf je in achtbanen, spookhuizen en wild-
water banen of ben je meer van de rustige 
attracties? Het maakt niet uit, want tijdens deze 
reis gaan we naar 3 verschillende pretparken 
in Nederland, dus er is voor elk wat wils. Naast 
deze bezoeken aan de pretparken gaan we in 
de omgeving ook nog leuke uitstapjes maken.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
• Walibi Holland in Biddinghuizen
• Attractiepark Slagharen in Slagharen
• Avonturenpark Hellendoorn in Hellendoorn

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Deze vakantie is vrij intensief met betrekking tot 
hele dagen lopen in de pretparken.

Hou je van een feestje met Nederlandse 
artiesten en vind je het leuk om dagjes weg te 
gaan, ga dan mee met deze reis naar Funpop. 
Funpop is hét openluchtfestival voor mensen 
met een verstandelijke beperking, twee dagen 
feest met veel muziek, entertainment, lachende 
gezichten en dansende toeschouwers. Maar 
er is nog véél meer te doen! Je kunt je laten 
schminken of iets moois knutselen. Er zijn 
clowns en allerlei aparte figuren die je aan 
het lachen maken. Funpop is een feest voor 
iedereen.

Verblijf vakantiepark de Schatberg
in Sevenum
Sevenum is een klein gemoedelijk dorpje in 
het land van Peel en Maas. In de omgeving 
vind je naast de stad Venlo, water en weidse 
velden. De 10-persoons bungalow heeft op 
de begane grond 2 slaapkamers met ieder 2 
éénpersoons boxspringbedden en een badkamer 
met een douche. Op de 1e verdieping bevinden 
zich 3 slaapkamers met ieder 2 éénpersoons 
boxspringbedden, een ruime badkamer met 
ligbad en een badkamer met douche. Verder zijn 
er 2 toiletten. De bungalow is van alle gemakken 
voorzien, een ruime woonkamer met open keuken 
en een mooi terras. 

Wat gaan we zeker doen
2 dagen naar Funpop: Het openluchtfestival voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor 
meer informatie over dit festival op: www.funpop.nl

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Winkelen in Venlo
• De Efteling
• Toverland
• Dagje naar Maastricht 
• Dagje naar Valkenburg

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Ondanks dat de bungalow 3 badkamers heeft, 
zijn deze niet geschikt voor het verlenen van hulp 
bij het douchen. Tevens hebben deze badkamers 
geen aanpassingen en dient de deelnemer dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS7-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

HEINOFIETSVAKANTIEDE RIJPHOTELREIS MET THEMA TREINEN

Reisnummer NL 2501
Datum vertrek 15 - 06 - 2020
Datum terug 22 - 06 - 2020
Reissom* € 945,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,93
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 2403
Datum vertrek 13 - 06 - 2020
Datum terug 19 - 06 - 2020
Reissom* € 1.230,-
Groepsgeld* € 85,-
Annuleringsfonds* € 85,48
1-persoonskamertoeslag** € 150,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Voor wie helemaal gek is van treinen, is deze 
reis een fantastische belevenis. Deze week 
staat namelijk in het teken van treinen. Met 
onze minibus gaan we naar het plaatsje de 
Rijp, waar ons hotel is gelegen. Dit is echter 
geen standaard hotel, maar een combinatie 
van hotel en museum! Het hotel staat vol oude 
rariteiten, speelgoed en je raadt het misschien 
al: een grote modelspoorbaan. Dus een super 
locatie voor een vakantie vol treinen plezier.
 
Verblijf hotel De Rijper Eilanden in de Rijp
Het prachtige dorp De Rijp maakt deel uit van de 
gemeente Alkmaar. Het historisch centrum van de 
Rijp ligt op loopafstand van het hotel. Ontdek de 
geschiedenis van dit mooie dorp, je waant je in de 
17e eeuw. Hotel De Rijper Eilanden bevindt zich op 
15 minuten rijden van Alkmaar, 30 minuten van 
Amsterdam en Volendam en ongeveer 30 minuten 
van de mooie stranden van Bergen aan Zee. Onze 
2-persoons kamers zijn comfortabel ingericht met 
1-persoons bedden en een ruime badkamer met 
douche en toilet, voorzien van steunstangen.

Wat gaan we zeker doen
• Spoorweg museum Utrecht
•  De stoomtrein Hoorn-Medemblik en boot 

Enkhuizen-Medemblik
• Nationaal Modelspoor Museum Sneek

Deze actieve fietsvakantie heeft als uitvals-
basis de Overijsselse plaats Heino. Een prima 
plek om lekker bij te komen van een dagje 
fietsen. We gaan deze week namelijk actief 
genieten van het Twentse landschap tijdens 
de Fiets4daagse van Markelo. Vier dagen 
lang toeren we door gezellige dorpjes en langs 
landgoederen, heidevelden, beken en bossen. 

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
4 dagen nemen we deel aan de fiets4daagse van 
Markelo. We fietsen deze week 4 routes van ieder 
30 km.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• De kaasmarkt in Alkmaar
• Het Zuiderzeemuseum
• Varen met een fluisterboot 

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension. 
We lunchen buitenshuis.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Deze vakantie is alleen geschikt voor deelnemers 
die goed en veilig kunnen fietsen. Wanneer je 
gebruik wilt maken van een elektrische fiets, wordt 
er € 75,- toeslag in rekening gebracht.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 2503
Datum vertrek 15 - 06 - 2020
Datum terug 19 - 06 - 2020
Reisnummer NL 3203
Datum vertrek 03 - 08 - 2020
Datum terug 07 - 08 - 2020
Reissom* € 685,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 48,43
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 8
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

5-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

KAATSHEUVELEFTELINGREISAMELANDVAKANTIEHUIS DE ZILTE WIND

8-DAAGSE VAKANTIEHUIS/MINIBUS

Reisnummer NL 2502
Datum vertrek 20 - 06 - 2020
Datum terug 27 - 06 - 2020
Reissom* € 1.065,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 75,73
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Deze vakantie stappen we in een wereld waar 
sprookjes tot leven komen. We gaan in de 
Efteling de mooiste avonturen beleven. Zo is 
er een sprookjesbos en een bijzonder woud 
vol trollen en elfjes. Verder varen we -voor 
wie durft- over de woeste zee waar ook de 
“Vliegende Hollander” rondwaart. De Efteling 
is een betoverend park waar voor iedereen 
genoeg te beleven valt.

Verblijf Park Bosrijk
We verblijven op park Bosrijk, dit park bevindt zich 
op loopafstand van de Efteling.  Onze 12-persoons 
sfeervolle, ruime en rolstoelvriendelijke vakantie-
woning is van alle gemakken voorzien. Op 
de drempelloze begane grond is een ruime 
woonkamer gelegen met keuken en een eet- en 
zithoek met toegang tot het terras. Er is ook een 
2-persoons slaapkamer met losse bedden, een 
badkamer inclusief douche met zitje en een toilet 
met toiletsteunen. De overige vijf slaapkamers 
bevinden zich op de eerste verdieping alsook een 
badkamer met douche en een badkamer met 
bad. De eerste verdieping is bereikbaar per trap. 
Daarnaast zijn er drie aparte toiletten.

Wat gaan we zeker doen:
We gaan zoveel mogelijk van de Efteling genieten.

Maaltijden:
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren in de Efteling.

Overige informatie:
Er is plaats voor 2 personen om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen. 

Ameland is een schitterend Waddeneiland. Er 
valt zoveel te genieten; de prachtige natuur, 
het mooie strand en de unieke attracties 
zoals de paardenreddingboot. Bezichtig de 
4 gezellige dorpjes met knusse winkeltjes en 
leuke musea, neem deel aan een excursie, 
vaar mee met een boottocht, bezoek markten 
en braderieën of rijd mee op een huifkar- of 
tractortocht. Kortom, ontspanning en vermaak 
zijn op Ameland verzekerd.

Verblijf  “De Zilte Wind” in Ballum op Ameland
Het groepsverblijf “De Zilte Wind” ligt in Ballum, 
het kleinste dorp op Ameland. Het huis ademt een 
gezellige, huiselijke en nostalgische boerensfeer. 
Het verblijf is in 2 gedeelten te huur, nl. 
“Oostenwind” en “Westenwind”, of als één geheel 
“De Zilte Wind”.  We verblijven in “Oostenwind”,  
een ruim 14-persoons vakantiehuis. Op de begane 
grond is de woonkamer met open keuken en 4 
slaapkamers. Verder liggen hier een badkamer met 
een ligbad/douche en toilet, een aparte douche en 
nog een apart toilet.  Op de 1e verdieping bevinden 
zich 2 slaapkamers, een badkamer met ligbad/
douche en toilet en nog een apart toilet. Buiten is 
een heerlijk terras met buitenhaard voor de zwoele 
zomeravonden.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

DIESSEN-BAARSCHOTVAKANTIEPARK DUC DE BRABANT 

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

HEINOCULINAIRREIS

Reisnummer NL 2801
Datum vertrek 06 - 07 - 2020
Datum terug 13 - 07 - 2020
Reissom* € 905,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 65,33
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 2701
Datum vertrek 01 - 07 - 2020
Datum terug 08 - 07- 2020
Reisnummer NL 3401
Datum vertrek 18 - 08 - 2020
Datum terug 25 - 08- 2020
Reissom* € 955,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 68,58
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Deze week staat in het teken van koken, bakken, 
braden en dus… uitgebreid eten! We gaan 
tijdens een kookworkshop een  heerlijke lunch 
bereiden, die we uiteindelijk als lunchbuffet 
presenteren en nuttigen. Verder gaan we 
onze eigen kaas maken op een kaasboerderij. 
Uiteraard mogen we alles wat we maken mee 
naar huis nemen. We gaan ook nog een dagje 
naar Urk. Hier bezoeken we de visafslag, waar 
we zullen bieden op de lekkerste paling. Onder 
deskundige begeleiding gaan we de gekochte 
paling roken en daarna natuurlijk gezellig 
aan tafel!  Omdat we niet al te veel willen 
aankomen, zullen we als tussendoortje ook 
andere gezellige uitstapjes gaan maken.

Verblijf Landgoed Old Heino:
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen:
• Workshop kookatelier
• Workshop kaas maken
• Dagje Urk

Mogelijkheden tot uitstapjes:
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden:
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Het leven is goed in het Brabantse land! Lekker 
doen waar we zin in hebben! Dat kan tijdens deze 
ontspannen vakantie in een mooie omgeving. 
Genieten van het Bourgondische leven midden 
in de natuur, dat doe je in Diessen-Baarschot. 
De omgeving is ideaal om leuke dingen te doen, 
dus we gaan gezellige uitstapjes maken met 
ons busje of te voet. Uiteraard is er op het park 
ook van alles te doen. Er is o.a. een verwarmd 
openlucht zwembad.

Verblijf Landal Park Duc de Brabant:
In één van de mooiste delen van Brabant, het 
Land van de Hilver, ligt Diessen-Baarschot. Dit 
gezellige dorp ligt in de gemeente Hilvarenbeek en 
ligt in het zuiden van de provincie Noord-Brabant. 
De gemeente heeft veel  natuurschoon, zoals 
oude bossen, heide en akkerlanden en is daarom 
een ideale omgeving voor een vakantie. We 
verblijven op Landal park Duc de Brabant, waar 
we een 10-persoons bungalow hebben gehuurd. 
De bungalow heeft een ruime woonkamer met 
een open keuken en buiten is een mooi terras. 
In totaal zijn er 5 slaapkamers; 2 slaapkamers 
op de begane grond en 3 slaapkamers op de 1e 
verdieping. Alle slaapkamers zijn voorzien van 2 
éénpersoonsbedden. Op de begane grond is een 
badkamer met een douche en op de 1e verdieping 
een badkamer met douchecabine en bad. Er zijn 3 
toiletten, een sauna en een zonnebank. 

Mogelijkheden tot uitstapjes:
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Safaripark Beekse Bergen
• De Efteling 
• Nederlands Leder- en Schoenenmuseum 
• ZooParc 
• Kaarsenmakerij 

Maaltijden:
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 2901
Datum vertrek 13 - 07 - 2020
Datum terug 17 - 07 - 2020
Reisnummer NL 3701
Datum vertrek 07 - 09 - 2020
Datum terug 11 - 09 - 2020
Reissom* € 795,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 55,58
1-persoonskamertoeslag** € n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

5-DAAGSE SAFARI LODGE/MINIBUS

HILVARENBEEKSAFARI BEEKSE BERGEN 

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

HEINOCREATIEFREIS

Reisnummer NL 2802
Datum vertrek 09 - 07 - 2020
Datum terug 16 - 07 - 2020
Reisnummer NL 3601
Datum vertrek 03 - 09 - 2020
Datum terug 10 - 09 - 2020
Reissom* € 930,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 66,95
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Hou je van knutselen, freubelen en mooie dingen 
maken en schuilt er een ware kunstenaar in 
je? Schrijf je dan nu in voor deze reis. Deze 
week gaan we 2 creatieve workshops volgen 
bij Atelier Diana. Onder deskundige leiding 
van kunstenares Diana gaan we een koffer 
spaarpot decoreren,  en een boter/kaas/eieren 
kistje decoreren. Verder gaan we nog een 
derde workshop volgen bij creatief boerderij 
Kampboer. Hier gaan we beeldhouwen met 
voorgevormde speksteen waarvan een mooi 
item mogen maken. Dus alle creatievelingen 
schrijf je in!!

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
•  Workshop Atelier Diana: koffer spaarpot 

decoreren
•  Workshop Atelier Diana: boter/kaas/eieren kistje 

decoreren
•  Workshop creatief boerderij Kampboer: 

beeldhouwen met speksteen

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Beleef het ultieme safari gevoel in de Beekse 
Bergen. Het gevoel hebben in Afrika te zijn, 
maar toch gewoon in Nederland vakantie 
vieren? Dat kan in Safari resort Beekse Bergen 
in Hilvarenbeek. De uitgestrekte savanne, 
de wilde dieren en de uitstraling van de 
accommodatie geven je het idee dat je in Afrika 
op reis bent. Ga slapen met dierengeluiden 
op de achtergrond en ontbijt in de ochtend 
met langslopende giraffen en zebra’s in je 
achtertuin. Een verrassende vakantie in een 
indrukwekkende natuur!

Verblijf Groepslodge
De luxe 14-persoons groeps lodge ligt midden 
in de natuur.  De vrijstaande, gelijkvloerse acco-
mmodatie is 150 vierkante meter groot. De ruime 
woonkamer heeft een TV en de open keuken 
is van alle gemakken voorzien. De lodge telt 7 
slaapkamers, 3 kamers met een 2-persoonsbed en 
4 kamers met een stapelbed. Er zijn 3 badkamers 
en 3 toiletten. Verder is er een 4-persoons sauna.

Wat gaan we zeker doen
We hebben onbeperkt toegang tot het Safaripark 
en Speelland in de Beekse Bergen, het Dierenrijk in 
Nuenen,  het ZooParc in Overloon.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 3001
Datum vertrek 20 - 07 - 2020
Datum terug 27 - 07 - 2020
Reissom* € 945,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,93
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

HEINOVISVAKANTIE

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

WALEMBUNGALOWPARK SCHIN OP GEUL

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 2902
Datum vertrek 17 - 07 - 2020
Datum terug 24 - 07 - 2020
Reissom* € 995,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 71,18
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Voor zowel ervaren vissers als voor mensen die 
het vissen willen leren, is deze visweek een hele 
leuke reis. We gaan op forel vissen en we gaan 
naar een locatie waar we gaan wild vissen. In 
de wild vijvers zwemmen verschillende grote 
en sterke vissoorten; dikke spiegelkarpers en 
mooie schubkarpers, Russische en Siberische 
steuren, indrukwekkende Beluga’s tot wel 1.80 
meter, gouden en bruine Europese meervallen 
en gestreepte zeebaarzen. Het wild vissen 
sluiten we ter plaatse af met een heerlijke 
barbeque. Deze week gaan we ook nog naar 
Urk. Hier bezoeken we de visafslag, waar we 
zullen bieden op de lekkerste paling. Onder 
deskundige begeleiding gaan we de gekochte 
paling roken en daarna natuurlijk gezellig aan 
tafel! 

Verblijf Landgoed Old Heino:
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
• 2 keer vissen op forel
• 1 keer wild vissen met als afsluiter een barbecue
• Dagje Urk

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
De vishengels en aas worden ter plekke gehuurd, 
maar je mag natuurlijk je eigen visspullen mee-
nemen. Echter dit moet worden beperkt tot 
1 hengel en 1 viskoffer, dit i.v.m. de ruimte in de bus.

Een vakantie naar Zuid-Limburg mag ook 
dit jaar weer niet ontbreken in ons vakantie-
aanbod. Door het karakteristieke heuvelland 
en het glooiende landschap krijg je het echte 
vakantiegevoel. Er is voor ieder wat wils in 
de omgeving, zo is er een dierentuin, musea, 
Sprookjesbos, pretpark, kortom teveel om op te 
noemen. Het bungalowpark is dus de perfecte 
uitvalsbasis voor vele leuke dagjes uit. Zo ligt 
ook het pittoreske stadje Valkenburg op circa 4 
kilometer en het Bourgondische Maastricht op 
slechts 15 kilometer afstand.

Verblijf bungalowpark Schin op Geul:
Het ruim opgezette, autovrije bungalowpark ligt 
midden in het glooiende heuvellandschap van Zuid-
Limburg. De bungalows liggen op de zonzijde van 
een helling, waardoor je altijd kunt genieten van de 
zon. De 12-persoons bungalow is gelijkvloers, heeft 
een gezellige woonkamer met flatscreen en een 
open keuken, die van alle gemakken is voorzien. 
Er zijn 6 slaapkamers met elk 2 éénpersoons 
boxspringbedden. De 2 badkamers beschikken 
over een wastafel, een douche en een toilet.

Mogelijkheden tot uitstapjes:
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Gemeentegrot
• Vier Sluizentocht
• Pretpark De Valkenier
• 3-landenpunt
• Dierentuin GaiaZOO

Maaltijden:
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie:
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

STRANDPARK VLUGTENBURG ‘S-GRAVENZANDE

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 3102
Datum vertrek 28 - 07 - 2020
Datum terug 04 - 08 - 2020
Reissom* € 1.005-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 71,83
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

DIESSEN-BAARSCHOTFANTASIE-/BELEVINGSWEEK 

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 3002
Datum vertrek 20 - 07 - 2020
Datum terug 27 - 07 - 2020
Reissom* € 965-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 69,23
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Laat je fantasie de vrije loop tijdens deze 
vakantie. We gaan naar de “Mystical Fantasy 
Fair”. Voor dit festival gaan we speciale 
“Fantasie” kleding huren, die je zelf mag 
uit zoeken. We gaan genieten van alles 
wat dit festival ons te bieden heeft, zoals: 
workshops, oude ambachten en spellen, een 
roofvogelshow, je eigen pizza bakken, je gezicht 
laten beschilderen, muziek- en verteltheater, 
een goochelaar enz.

Verblijf Landal Park Duc de Brabant:
We verblijven op het gezellige park “Duc de 
Brabant”. Dit park is een prima uitvalsbasis 
voor deze fantasierijke vakantie, maar gaan 
we liever een dagje shoppen? Tilburg en 
Eindhoven zijn dichtbij. Op het park zelf is het 
ook goed toeven. We kunnen er o.a. heerlijk eten, 
midgetgolfen en poolbiljarten. De 10-persoons 
bungalow heeft een ruime woonkamer met 
open keuken die van alle gemakken is voorzien. 
In totaal zijn er 5 slaapkamers; 2 slaapkamers 
op de begane grond en 3 slaapkamers op de 1e 
verdieping. Alle slaapkamers zijn voorzien van 2 
éénpersoonsbedden. Op de begane grond is een 
badkamer met een douche en op de 1e verdieping 
een badkamer met douchecabine en bad. Er zijn 
3 toiletten, een sauna, een infraroodsauna en een 
zonnebank. Buiten is een gemeubileerd terras.

Zon, zee en strand, dat is waar deze vakantie 
voor staat. In Zuid-Holland is veel te zien en te 
doen. Vanuit de bungalow kunnen we zo naar 
het strand voor een wandeling of pootje baden 
of liever winkelen in het gezellige Den Haag, 
Delft of Rotterdam, het is allemaal mogelijk. 

Verblijf Strandpark Vlugtenburg in 
‘s-Gravenzande
De meer dan 750 jaar oude stad met vele 
monumenten ligt aan zee. Er zijn 3 strandopgangen 
om op het mooie, brede strand te komen. In de 
buurt van ‘s-Gravenzande ligt het natuurpark “De 
Banken”, een duingebied en “het Staelduinse Bos”, 
een groot bosgebied. De 10-persoons bungalow 
heeft een sfeervolle woonkamer met zit- en eet-
hoek en een volledig ingerichte keuken. Er zijn 5 
slaapkamers: 1 met een 2-persoonsbed, 3 met elk 
2 éénpersoonsbedden en 1 met een stapelbed. 
De bungalow beschikt over 2 badkamers, één met 
een bad en één met een douche en 2 toiletten. 
Verder is er een gemeubileerd terras met ligbed 
en parasol.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Madurodam in Den Haag
• De Pier in Scheveningen
• Rondvaart Delft
• Diergaarde Blijdorp in Rotterdam
• De Euromast in Rotterdam

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Wat gaan we zeker doen:
Mystical Fantasy Fair bezoeken

Mogelijkheden tot uitstapjes:
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.
Maaltijden:
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie:
Er is niet voor iedereen plaats om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen. 

Overige informatie
Ondanks dat de bungalow 2 badkamers heeft, 
zijn deze niet geschikt voor het verlenen van hulp 
bij het douchen. Tevens hebben deze badkamers 
geen aanpassingen en dient de deelnemer dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 3302
Datum vertrek 10 - 08 - 2020
Datum terug 17 - 08 - 2020
Reissom* € 945,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,93
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

AALDENBUNGALOWREIS DRENTHE

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

COCKSDORPBUNGALOWREIS TEXEL

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 3103
Datum vertrek 31 - 07 - 2020
Datum terug 07 - 08 - 2020
Reissom* € 1.035,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 73,78
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Voel je als een echte eilandbewoner tijdens deze 
mooie vakantie op het prachtige eiland Texel. 
Naast zee, strand en duinen kunnen we volop 
genieten van de bossen, de wadden en niet 
te vergeten de zeehonden. Ook de vuurtoren, 
de haven en het Juttersmuseum zijn een 
bezoekje meer dan waard. In de verschillende 
gezellige dorpjes die Texel rijk is, vinden we 
naast winkeltjes, markten en braderieën ook 
een groot aanbod aan gezellige terrasjes en 
cafeetjes. Texel is een geweldig eiland voor een 
zeer gevarieerde vakantie.

Verblijf Landal Sluftervallei in De Cocksdorp
Het eiland Texel is het grootste waddeneiland van 
Nederland. Er zijn verschillende gezellige dorpjes 
op Texel waar we leuke winkeltjes, markten en 
braderieën zullen vinden. Het bungalowpark ligt 
midden in de duinen van het plaatsje De Cocks-
dorp en grenst aan het prachtige natuurgebied 
“De Slufter”. De ruime 10-persoons bungalow 
heeft één 2-persoons slaapkamer op de begane 
grond en vier 2-persoons slaapkamers op de 
eerste verdieping. Alle slaapkamers hebben 2 
éénpersoons boxspringbedden. De bungalow 
beschikt over 3 badkamers (2 met douche en 1 
met bad), waarvan 1 op de begane grond. Verder 
is er zowel op de begane grond als op de eerste 
verdieping een apart toilet. Op het park is een 
overdekt zwembad en restaurant aanwezig. 
Verder kun je er o.a. midgetgolfen, jeu-de-boulen 
en bowlen.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. Op het eiland zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Ecomare in de Koog
• Fort De Schans Oudeschild
• Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora De Koog

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Er is niet voor iedereen plaats om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen. 

Drenthe, een toplocatie voor een vakantie! De 
omgeving van Drenthe is zo veelzijdig dat we 
er van alles kunnen gaan ondernemen. We 
kunnen  gaan wandelen tussen de boomtoppen, 
op het Boomkroonpad, een bezoek aan de 
hunebedden, waar Drenthe om bekend staat, 
mag natuurlijk ook niet ontbreken.  Maar met 
ons minibusje zijn we vrij om overal naar toe 
tegaan en de omgeving te ontdekken.

Verblijf Landal Aelderholt in Aalden
In het bosrijke zuidoosten van Drenthe vind je 
vakantiepark Landal Aelderholt. De accommodatie 
ligt midden in de natuur. Het stuifzandgebied de 
Mepperdennen ligt op een steenworp afstand 
en ook het dorp Aalden, met zijn karakteristieke 
Saksische boerderijen, ligt dichtbij. Op het park 
is er een supersnelle glijbaan! De glijbaan is wel 
60 meter lang en heeft een prachtige sterren-
hemel. De vrijstaande, gelijkvloerse 10-persoons 
bun galow heeft vijf 2-persoons slaapkamers. 
Alle slaapkamers hebben 2 éénpersoons 
boxspringbedden. De bungalow beschikt over 2 
badkamers (1 met bad en douche en 1 met douche). 
Verder zijn er 3 toiletten en een sauna. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Wildlands Adventure Zoo
• Hunebedden bezichtigen
• Plopsa Indoor
• Attractiepark Slagharen

Maaltijden:
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

OVERLOONPAARDRIJVAKANTIE

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

FRIESLANDBEACH RESORT MAKKUM

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 3402
Datum vertrek 17 - 08 - 2020
Datum terug 24 - 08 - 2020
Reisnummer NL 3602
Datum vertrek 31 - 08 - 2020
Datum terug 07 - 09 - 2020
Reissom* € 1.045,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 74,43
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 3303
Datum vertrek 14 - 08 - 2020
Datum terug 21 - 08 - 2020
Reissom* € 945,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,93
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Een heerlijke ontspannen vakantie naar Makkum in 
Friesland, niets hoeft, maar er is zoveel te doen in 
deze mooie omgeving en op het park, dat je dit alles 
toch wilt gaan bekijken. Het bungalowpark “Beach 
Resort Makkum” grenst direct aan het strand en 
het IJsselmeer. We kunnen tijdens deze reis niet de 
Elfstedentocht schaatsen, maar met de bus is het 
minstens zo leuk om steden als Bolsward, Sloten, 
Workum en Stavoren te bezichtigen.

Verblijf ‘Beach Resort Makkum” in Makkum
Makkum is van oudsher een vissersplaats. Nog 
steeds is er een kleine vissersvloot met Makkum als 
haven, maar deze heeft zich de laatste jaren sterk 
ontpopt als toeristisch centrum. Het ligt ongeveer 
10 km. onder de Afsluitdijk, aan de IJsselmeerkust 
van Friesland. We verblijven in “Beachvilla Royaal”. 
Dit is een vrijstaand vakantiehuis en biedt plaats 
aan 10 personen. De accommodatie is niet zomaar 
een vakantiehuis, er is namelijk standaard een 
sauna en whirlpool aanwezig, wat een luxe! Verder 
heeft de bungalow 5 tweepersoons slaapkamers 
met elk 2 eenpersoonsbedden waarvan 1 op de 
begane grond, 2 badkamers, waarvan 1 badkamer 
met douche op de begane grond en 1 met whirlpool 
en douche op de 1e verdieping. De kamers en 
badkamer op de 1e verdieping zijn bereikbaar per 
trap. 

Voor liefhebbers van paarden is deze vakantie aan 
de rand van de Peel een fantastische belevenis. We 
logeren deze week op Landal De Vers, ongeveer 
20 minuten autorijden van manege Bergemo. De 
manege is een FNRS ruitersportcentrum gelegen 
in het dorpje Heijen aan de rand van het Nationaal 
Park “de Maasduinen”. Samen met ongeveer 50 
pony’s en paarden en een professioneel team 
van instructeurs en medewerkers, zorgen zij 
voor onvergetelijke ervaringen! Wij gaan deze 
vakantie 3 dagen naar de manege waar we gaan 
paardrijden, mennen, poetsen en knuffelen met 
de paarden en pony’s. Verder maken we nog 
een huifkartocht. De overige dagen gaan we ons 
zeker niet vervelen, er is in de omgeving genoeg te 
beleven, dus met onze minibus gaan we er lekker 
op uit.
 
Verblijf Landal De Vers in Overloon
Op de grens van Noord-Brabant en Limburg, 
midden in de bossen bij Overloon, ligt Landal De 
Vers. Op dit vakantiepark is altijd iets leuks te doen 
en daarnaast biedt ook het landschap eindeloos 
vertier. In de omgeving liggen recreatieplas ’t 
Schaartven en natuur gebied Nationaal Park 
“de Maasduinen”. De 12-persoons vrijstaande 
bungalow heeft een gezellige woonkamer met 
een zit- en eethoek, een flatscreen-TV en een 
compleet uitgeruste open keuken. Er zijn 6 
slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond 
en 5 op de 1e verdieping. Alle kamers hebben 2 
eenpersoonsbedden. Van de 3 badkamers bevindt 
zich er 1 op de begane grond. Verder is er zowel 
beneden als boven een apart toilet. Op het park 
vind je een parkshop, een overdekt zwembad en 
een restaurant. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Aqua Zoo in Leeuwarden
• Bezoek steden van de 11 stedentocht
• Schaatsmuseum
• Varen over de Friese wateren

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Er is plaats voor 2 personen om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen. 

Wat gaan we zeker doen
Wij gaan deze vakantie 3 dagen naar de manege 
waar we gaan paardrijden, mennen, poetsen en 
knuffelen met de paarden en pony’s. Verder maken 
we nog een huifkartocht.
 
Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
•  Als je eigen paardrijlaarzen en een cap hebt, 

mag je deze natuurlijk meenemen. Heb je geen 
rijlaarzen, dan zijn rubberlaarzen ook prima.

•  Je lichaamsgewicht mag maximaal 85 kilo 
bedragen.

•  De doucheruimte is niet geschikt voor het 
verlenen van hulp bij het douchen. Tevens heeft 
deze doucheruimte geen aanpassingen en dient 
de deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens het 
douchen.
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** Beperkt beschikbaar
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 3502
Datum vertrek 26 - 08 - 2020
Datum terug 02 - 09 - 2020
Reissom* € 895,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 64,68
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

HEINOFEESTWEEK STÖPPELHAENEMIDSLANDBUNGALOWREIS TERSCHELLING

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 3403
Datum vertrek 20 - 08 - 2020
Datum terug 27 - 08 - 2020
Reissom* € 1.025,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 73,13
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Terschelling is een eiland om te beleven. De 
vuurtoren “De Brandaris” verwelkomt je al van 
verre. Het grootste deel van het eiland bestaat uit 
schitterende en ongerepte natuurgebieden, waar 
je zelfs in het hoogseizoen uren kunt ronddwalen 
zonder iemand tegen te komen. Toch zijn de gezel-
lige dorpjes, met elk een heel eigen karakter, nooit 
ver weg. Er zijn veel leuke activiteiten en tijdens de 
zomerperiode zijn er diverse evene menten op het 
eiland te vinden. 

Verblijf bungalow De Fuik in Midsland Noord
Midsland is het op één na grootste dorp op 
Terschelling en ligt in het midden van het eiland. 
Je vindt er leuke winkels, gezellige restaurants 
en terrasjes. De 8-persoons comfortabele 
bungalow heeft een woonkamer met flatscreen 
TV, een houtkachel en een compleet uitgeruste 
open keuken. De benedenverdieping heeft 2 
slaapkamers met 2 éénpersoons bedden en een 
badkamer met een ligbad. Op de eerste verdieping 
zijn nog 2 slaapkamers, ook elk met 2 éénpersoons 
bedden en een badkamer met wastafel en 
inloopdouche. De eerste verdieping is bereikbaar 
via een trap. De bungalow heeft 3 toiletten. Verder 
is er een grote tuin en een beschut terras met 
meubilair. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. Op het eiland zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Het wrakkenmuseum “De Boerderij”
• De vuurtoren “De Brandaris”
• Zeehondentocht
• Huifkartocht

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Er is niet voor iedereen plaats om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen. Tevens is er op de begane 
grond een bad in de badkamer en geen douche.

Stöppelhaene…. 5 dagen lang het oogstfeest in 
Raalte. Er is tijdens deze 5 dagen zoveel te zien 
en te doen, dat je soms niet eens weet waar je 
moet beginnen. Daarom zetten we de activiteiten 
voor je op alfabetische volgorde: Artiesten, 
Bingo, Braderie, Brocante markt, Kermis, Kunst-
markt, Oldtimertoertocht, Oogstcorso, Prikkel-
arme kermis, Straat- en gevelversiering, Taart-
bakwedstrijd, Trekkerslép (tractorpulling) en 
Vint- iets Market. Mochten we nog energie over 
hebben na al deze activiteiten, dan kunnen we er 
ook nog dagjes op uit trekken met onze minibus 
naar dichtbij gelegen steden zoals Zwolle en 
Deventer. 

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
Zoveel mogelijk genieten van het oogstfeest 
Stöppelhaene.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uit-
stapjes.
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** Beperkt beschikbaar
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 3703
Datum vertrek 11 - 09 - 2020
Datum terug 18 - 09 - 2020
Reissom* € 925,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 66,63
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

BURGH-HAAMSTEDEBUNGALOWREIS ZEELANDHEINODIERENTUINREIS

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer NL 3702
Datum vertrek 11 - 09 - 2020
Datum terug 18 - 09 - 2020
Reissom* € 950,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 68,25
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Hou je van dieren, dan is dit een reis voor jou. 
We gaan deze reis op bezoek bij maar liefst 3 
verschillende dierentuinen. Op het programma 
staan: Wildlands Adventure Zoo, maak een 
wereldreis in 1 dag, van de giraffes en de apen naar 
de ijsberen en de pinguins. Verder brengen we een 
bezoek aan het  Dolfinarium. Als laatste zetten 
we koers naar Burgers’ Zoo: loop langs 8 miljoen 
liter water met daarin het grootste koraalrif van 
Europa, ga op avontuur in de overdekte jungle en 
bewonder de gieren in de woestijn.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. 
De 12-persoons bungalow heeft een ruime, 
gezellige woonkamer, de keuken heeft alle denk-
bare apparatuur en een in hoogte verstelbaar 
werkblad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
• Wildlands Adventure Zoo in Emmen
• Dolfinarium in Harderwijk
• Burgers’ Zoo in Arnhem

Zon, zee, strand en gezellige oude stadjes. Dit en 
nog veel meer vinden we tijdens deze vakantie 
in Zeeland. Omgeven door de Oosterschelde, 
de Grevelingen en de Noordzee is Schouwen-
Duiveland met zijn uitgestrekte stranden een 
geliefde bestemming van badgasten en natuur-
liefhebbers. Het eiland heeft één natuurgebied, “De 
Zeepeduinen”. De belangrijke stormvloedkering 
(Oosterschelde Kering) en het werkeiland Neeltje 
Jans zijn een bezoek meer dan waard.

Verblijf Landal Resort Haamstede
Het dorp Haamstede ligt voor het grootste 
gedeelte achter de duinen in het westelijk deel van 
Schouwen-Duiveland. Het ligt tegen het dorp Burg 
aan, waardoor het samen ook wel Burg-Haamstede 
wordt genoemd. De vuurtoren “Westerlichttoren” 
is één van de hoogste in Nederland. Het bun-
galowpark is gelegen op 3 kilometer van de 
Noordzee kust. De ruime 12-persoons-bungalow 
heeft twee 2-persoons slaapkamers op de 
begane grond en vier 2-persoons slaapkamers 
op de eerste verdieping. Alle slaapkamers hebben 
2 éénpersoons boxspringbedden. De bungalow 
beschikt over 3 badkamers (2 met douche en 1 met 
bad), waarvan 1 op de begane grond. Verder zijn er 
3 toiletten, 1 op de begane grond en 2 op de eerste 
verdieping.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Deze vakantie is vrij intensief met betrekking tot 
hele dagen lopen in de dierentuinen.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Deltapark Neeltje Jans
• Een bezoek aan de historische stad Zierikzee
• Miniatuur Walcheren
• Reptielenzoo Iguana in Vlissingen

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Er is niet voor iedereen plaats om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen.
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* Zie reisvoorwaarden in deze reisgids
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

BUNGALOWREIS TWENTE HOGE HEXEL

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

EERBEEKBUNGALOWREIS GELDERLAND

Reisnummer NL 3005
Datum vertrek 24 - 07 - 2020
Datum terug 31 - 07 - 2020
Reissom* € 945,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,93
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 3505
Datum vertrek 28 - 08 - 2020
Datum terug 04 - 09 - 2020
Reissom* € 945,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,93
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Op vakantie in Eerbeek, helemaal top hier is 
zoveel te doen en te beleven. Met de voeten in het 
water, een uitstapje met een picknick in het bos, 
een dagje winkelen, alles is mogelijk. De omgeving 
rondom het vakantiepark kenmerkt zich door rust 
en ruimte. We kunnen heerlijk gaan wandelen  
langs de unieke punten in het landelijke gebied. 
Maar Eerbeek wordt ook omringd door prachtige 
steden zoals Apeldoorn, Zutphen, Arnhem en 
leuke attracties zoals de Hoge Veluwe, Burgers 
Bush, de Julianatoren en de Apenheul. 

Verblijf Landal Coldenhove
Circa 30 kilometer van Arnhem ligt Landal 
Coldenhove, midden op de Veluwe in het bos. Het 
park ligt tussen de wildroosters in, dichter bij de 
natuur kan bijna niet! De vrijstaande 12-persoons 
bungalow heeft een ruime woonkamer met een zit- 
en eethoek en een flatscreen TV. De open keuken 
is van alle gemakken voorzien. Buiten is een mooi 
terras met meubilair en parasol. In totaal zijn er 6 
slaapkamers; 2 op de begane grond en 4 op de 1e 
verdieping. Alle slaapkamers zijn voorzien van 2 
éénpersoonsbedden. Er zijn 3 badkamers; 1 op de 
begane grond en 2 op de 1e verdieping. Verder zijn 
er nog 3 toiletten, waarvan 2 op de begane grond. 
Op het vakantiepark zelf is ook van alles aanwezig; 
een dierenweide, een overdekt zwembad, een 
beautysalon, een restaurant, een parkshop, 
bowling  banen en een jeu-de-boulesbaan.
 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Burgers’ Zoo
• Apenheul 
•  Een ritje met de Veluwsche Stoomtrein 

Maatschappij 
• Nationaal Park de Veluwezoom 

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes. Met de slogan “Tijd zat in Twente” komen er steeds 

meer toeristen naar deze streek in het oosten 
van Nederland. Een regio vol natuurgebieden, 
landgoederen en boerderijen. Maar Twente heeft 
veel meer dan dat. Bezoek de mooie steden en 
dorpen, musea en attractieparken. Liever een 
dagje luieren? Geen probleem, het kan allemaal in 
Twente.

Verblijf Recreatiepark De Tolplas
Op Recreatiepark De Tolplas in Twente beleef je 
een heerlijke vakantie midden in de natuur. De 
bungalows zijn omringd door groen, hebben een 
ruime tuin met terras en bieden veel privacy. De 
halfvrijstaande 12-persoons bungalow heeft een 
ruime woonkamer met een zit- en eethoek, een 
flatscreen TV, DVD-speler en WiFi. De keuken 
is van alle gemakken voorzien. In totaal zijn er 6 
slaapkamers; 2 op de begane grond en 4 op de 
1e verdieping. Alle slaapkamers zijn voorzien van 2 
éénpersoonsbedden. Er zijn 4 badkamers; 2 op de 
begane grond en 2 op de 1e verdieping. Verder zijn 
er nog 3 toiletten, waarvan 1 op de begane grond. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Nationaal park De Sallandse Heuvelrug
• Avonturenpark Hellendoorn 
• Belevingspark Cactus Oase 
• Enschedese markt 

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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** Beperkt beschikbaar

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren-
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

LIMBURGER BUBEN & FRIENDS FEEST, DER BRABANDER

4-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

Reisnummer DU 1601
Datum vertrek 17 - 04 - 2020
Datum terug 20 - 04 - 2020
Reissom* € 745,-
Groepsgeld* € 50,-
Annuleringsfonds* € 51,68
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

HENGELOSCHIK ZOMERVAKANTIEKAMP
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WINTERBERG

Reisnummer GNL 2806
Datum vertrek 11 - 07 - 2020
Datum terug 17 - 07 - 2020
Reissom* € 730,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 52,33
Aantal deelnemers 54
Aantal begeleiders 30
Rolstoelplaatsen In overleg
Op- en afstapplaats: Den Bosch

We zetten de traditie voort, dus ook dit jaar kun je 
mee op het grandioze Schik Zomervakantiekamp. 
We gaan naar Vakantieoord De Haverkamp in 
Hengelo. Ons vakantieprogramma kent inmiddels 
vele tradities die voor onze vakantiegasten 
herkenbaar zijn en waar velen van hen ieder jaar 
weer naar uitkijken. Het wordt een hele week feest 
voor iedereen met diverse leuke activiteiten zoals 
een spelletjesmiddag, sportdag, themadag en 
natuurlijk ook een bonte avond! Twee dagen mag 
je zelf kiezen uit een leuk excursieprogramma waar 
je heen wilt. Bijvoorbeeld naar een dierentuin, een 
museum, naar het zwembad of lekker winkelen. 
Een vakantie vol gezelligheid en leuke activiteiten 
met bijna elke avond zang, dans en disco tot slot. 
Tussendoor worden er ook nog andere activiteiten 
georganiseerd zoals o.a. een bingo, speurtocht of 
boswandeling. 

Verblijf Vakantieoord De Haverkamp
Vakantieoord “De Haverkamp” ligt midden in de 
prachtige Gelderse Achterhoek, in de driehoek 
tussen de dorpen Hengelo (Gld), Zelhem en Ruurlo. 
Het verblijf ligt in het buitengebied ongeveer 5 km 
vanaf het dorp Hengelo en is een moderne grote 
groepsaccommodatie. De accommodatie heeft 
2 grote, multifunctionele recreatie-/eetzalen. Er 
is een grote recreatie zaal en sfeervolle eetzaal. 
Er zijn in totaal 24 slaapkamers. De slaapkamers 
zijn overwegend 4- en 6-persoons. Het gebouw 
waarin de slaapkamers zich bevinden is door een 
ruime hal verbonden met het verblijfs gedeelte. 
Verder zijn er diverse badkamers en toiletten.

Maaltijden
De kok bereidt de maaltijden voor ons.

7-DAAGSE 
VAKANTIEPARK/TOURINGCAR

De Limburger Buben staan garant voor feestelijke 
live-optredens, terwijl we bij Vakantiehotel der 
Brabander in Winterberg van echt vakantiegevoel 
genieten. Deze combinatie is de overtreffende 
trap van een fantastische korte vakantie. De 
muziek van ‘Die Buben’ wordt gespeeld in de 
gezellige Brabander Skihütte. In het super-de-
luxe hotel genieten we van heerlijke buffetten en 
mooie kamers. Het hoogtepunt vormt echter de 
feestavond op zaterdag met een live-optreden van 
Limburger Buben and Friends. Het dak gaat eraf! 
Overdag kunnen we er met onze minibus op uit om 
leuke uitstapjes te maken.

Verblijf Hotel Der Brabander in Winterberg
We verblijven in hotel Der Brabander in Winterberg 
in het mooie Sauerland. Winterberg wordt 
omgeven door bergen met een hoogte tot 842 
meter (de Kahle Asten). Verder is Winterberg een 
leuk stadje met genoeg winkelmogelijkheden. We 
verblijven in 2-persoonskamers die zijn voorzien 
van een toilet, een bad of douche en een TV.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg 
leuke activiteiten/uitstapjes te ondernemen, 
bijvoorbeeld:
• Panorama Erlebnis Brücke
• Fort Fun
• Kabelbaan van Ettelsberg
• Rodelbaan in Sternrodt
• Wildpark in Ettelsberg

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension. 
We lunchen buitenshuis of in het hotel.

Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer DU 2504
Datum vertrek 15 - 06 - 2020
Datum terug 22 - 06 - 2020
Reissom* € 945,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 67,93
1-persoonskamertoeslag**  € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

BUNGALOWREIS DUITSLAND KELL AM SEE

In welk jaargetijde je Landal Hochwald ook bezoekt, 
de omgeving van dit hooggelegen vakantiepark 
in de Hunsrück biedt altijd iets bijzonders. In de 
bossen kun je het hele jaar door wandelen en 
dieren spotten.  De gezellige dorpjes met winkels 
en terrassen, de vele dieren- en attractieparken 
en de panorama-bruggen zijn allemaal een be-
zoek je waard.

Verblijf Landal Hochwald in Kell am See
In de regio Kell am See komen veel toeristen. Met 
name de Stausee trekt veel bezoekers. Je kunt 
hier kanovaren, vissen, waterfietsen, zonnebaden 
of wandelen. Loop je vanaf het vakantiepark het 
paadje af naar beneden, dan kom je uit bij de 
Stausee. Onze 12-persoons bungalow heeft een 
ruime woonkamer met een houtkachel en flat-
screen tv.  De open keuken is compleet ingericht. 
Er zijn 6 slaapkamers: 2 beneden en 4 op de 1e 
verdieping,, 3 badkamers: 1 beneden en 2 op de 1e 
verdieping, waarvan 1 met een bad. Verder zijn er 
3 toiletten, een zonnebank en een sauna. Op het 
park is een overdekt zwembad, een supermarkt en 
een restaurant.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Vliegtuig Tentoonstelling in Hermeskeil
• Wolvenpark in Merzig
• Bezoekersmijn in Fell
• Zoo in Neunkirchen
• Een dagje Saarburg

Maaltijden:
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie:
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent.

DISNEYLAND-HOTEL

5-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

Reisnummer FR 2102
Datum vertrek 23 - 05 - 2020
Datum terug 27 - 05 - 2020
Reissom* € 1.135,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 77,68
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo
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PARIJS

Spanning, avontuur, fantasie en plezier. Dromen 
worden werkelijkheid tijdens deze vakantie naar 
“Disneyland” Parijs. Deze vakantie hebben we 3 
dagen onbeperkt toegang tot de Disney Parken, 
waar we magische dagen gaan beleven. 

Verblijf hotel Campanile Val de France
Dit hotel biedt een gratis pendeldienst naar 
Disneyland Parijs, dat op nog geen 10 minuten 
afstand ligt. De accommodatie is voorzien van een 
Disney-winkel, een draaimolen en een recreatie-
ruimte met computerspellen. Op de eigen boer-
derij kunnen volwassenen en kinderen de pony’s, 
geiten en konijnen bezoeken. De kamers van 
het Campanile Val de France zijn voorzien van 
airconditioning, gratis WiFi, een flatscreen-tv 
en een eigen badkamer met een bad en een 
haardroger. Alle kamers zijn bereikbaar met een lift. 

Wat gaan we zeker doen
We hebben 3 dagen toegang tot Disneyland Park 
en de Walt Disney studios. 

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van logies-
ontbijt. We lunchen en dineren op het park of in het 
hotel. 

Overige informatie
De doucheruimte is niet geschikt voor het verlenen 
van hulp bij het douchen. Tevens heeft deze 
doucheruimte geen aanpassingen en dien je dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

ZUTENDAALBUNGALOWREIS BELGIË

Reisnummer BE 2601
Datum vertrek 26 - 06 - 2020
Datum terug 03 - 07 - 2020
Reissom* € 965,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 69,23
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

België, het land van lekkere friet, heerlijke bonbons 
en vele soorten bier! Maar ook prachtige natuur 
ontbreekt hier niet. We reizen af naar de provincie 
Limburg in België. Hier ligt het Nationale Park 
Hoge Kempen. Een park van bijna 6.000 hectare 
groot, welke 6 toegangspoorten heeft met elk een 
eigen thema. Willen we gezellig een dagje naar de 
stad, dan rijden we binnen een uur naar Hasselt, 
Luik, Brussel of Antwerpen.  

Verblijf vakantiepark Mooi Zutendaal
in Zutendaal
Zutendaal is één van de bosrijkste gemeenten in 
Vlaanderen. De toegangspoort naar het Nationale 
Park Hoge Kempen heet hier Lieteberg. Dit deel 
van het park staat in het teken van de insecten 
en imkerij. Verder vind je hier het blotevoetenpad. 
Heerlijk op je blote voeten een wandeling maken 
door de natuur op verschillende ondergronden. 
Onze luxe, vrijstaande houten 12-persoons villa is 
gelegen op het Landal park Mooi Zutendaal. De 
ruime woonkamer is luxueus ingericht en voorzien 
van 2 zithoeken, een eethoek en 2 flatscreen-TV’s. 
De open keuken is compleet ingericht en van alle 
gemakken voorzien. De villa heeft 6 slaapkamers, 
waarvan één op de begane grond. Ze zijn voorzien 
van eenpersoons boxspringbedden. Er zijn 3 of 
4 badkamers, waarvan 1 op de begane grond. In 
totaal telt de villa 4 toiletten, waarvan 2 op de 
begane grond. De eerste verdieping is per trap 
te bereiken. Buiten is een terras met meubilair en 
parasol.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:

• Nationale Park Hoge Kempen
•  Dagje naar steden als Hasselt, Luik, Brussel 

of Antwerpen
• Openluchtmuseum Domein Bokrijk in Genk
• Railbike in Munsterbilzen
• GaiaZOO in Kerkrade

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Er is niet voor iedereen plaats om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen. 

MIDDEN JUTLANDVAKANTIE DENEMARKEN

Reisnummer DM 2602
Datum vertrek 27 - 06 - 2020
Datum terug 04 - 07 - 2020
Reissom* € 985,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 70,53
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Zwolle en Nijmegen

Midden Jutland is sinds jaar en dag één van de 
meest populaire vakantiegebieden onder Neder-
landers die naar Denemarken gaan. Met name 
het merengebied rondom Silkeborg en Skander-
borg wordt door veel Nederlanders bezocht. 
Deze regio is heuvelachtig, heeft veel meren en 
is bosrijk. Midden Jutland, de naam zegt het al, 
ligt in het midden van Jutland. Dit is het grootste 
schiereiland van Denemarken en is gemakkelijk 
bereikbaar vanuit Nederland. Vanuit ons vakantie-
huis gaan we leuke uitstapjes maken.

Verblijf vakantiehuis Solhoj in Sonder Felding
Wie voor het eerst in Denemarken komt, zal zich 
verbazen over de rust en ruimte in dit kleine land. 
Het landschap golft van horizon tot horizon en 
daarin liggen de dorpen met ieder een eigen, wit 
kerkje. In de plaats Sonder Felding staat het ruime 
vakantiehuis met 5.000 meter grond, waarin we 
deze week verblijven. Het huis heeft een gezellige 
woonkamer, een compleet uitgeruste keuken en 6 
slaapkamers, 4 met een 2-persoonsbed en 2 met 
2 éénpersoonsbedden. Verder zijn er 2 badkamers, 
waarvan één met een whirlpool. De slaapkamers 
zijn per trap bereikbaar.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Legoland
• Faarup Sommerland: Een attractiepark
• Randers Regnskov: Een dierentuin
• Knuthenborg Safari Park
• Automuseum
•  Kastelen die zeker de moeite waard zijn om 

te bezoeken

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent. Alle slaapkamers 
bevinden zich op de 1e verdieping, dus je dient 
zelfstandig trap te kunnen lopen. De doucheruimte 
is niet geschikt voor het verlenen van hulp bij 
het douchen. Tevens heeft deze doucheruimte 
geen aanpassingen en dient de deelnemer dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.

8-DAAGSE 
VAKANTIEHUIS/MINIBUS8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

8-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

WINTERBERGFEESTWEEK HOTEL DER BRABANDER

Reisnummer DU 2803
Datum vertrek 06 - 07 - 2020
Datum terug 13 - 07 - 2020
Reisnummer DU 3404
Datum vertrek 17 - 08 - 2020
Datum terug 24 - 08 - 2020
Reisnummer DU 3704
Datum vertrek 07 - 09 - 2020
Datum terug 14 - 09 - 2020
Reissom* € 1.295,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 90,68
1-persoonskamertoeslag** € 175,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Een super-de-luxe hotelreis waarbij we ons geen 
moment zullen vervelen! We gaan deelnemen aan 
de fakkeltocht, een bingoavond, een huifkartocht, 
een dinnershow, een topvakantie kan je deze reis 
wel noemen. Daarnaast zijn er natuurlijk de leuke 
uitstapjes, lekker eten en ’s avonds vermaak, mu-
ziek en dans, dat staat op de planning van deze reis. 

Verblijf Hotel Der Brabander in Winterberg
We verblijven in hotel Der Brabander in Winterberg 
in het mooie Sauerland. Winterberg wordt omgeven 
door bergen met een hoogte tot 842 meter (de 
Kahle Asten). Verder is Winterberg een leuk stadje 
met genoeg winkel- en terras mogelijkheden. We 
verblijven in 2-persoonskamers die zijn voorzien 
van een toilet, een bad of douche en een TV. Een 
deel van deze kamers is per lift bereikbaar. Hotel 
Der Brabander is niet zomaar een hotel, maar een 
hotel dat bruist van de activiteiten. Elke avond 
wordt er namelijk wel iets leuks georganiseerd: van 
karaoke- en bingoavond tot dansavond. Verder 
staat er ons nog een themabuffet of dinnershow 
te wachten en een wervelende show van het 
Bra bander team. Tussen al deze activiteiten door, 
gaan we de nodige uitstapjes maken in de mooie 
omgeving van Winterberg.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Panorama Erlebnis Brücke
• Fort Fun
• Kabelbaan van Ettelsberg
• Rodelbaan in Sternrodt
• Wildpark in Ettelsberg

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension. 
We lunchen buitenshuis of in het hotel.

Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent.

Reisnummer OS 2702
Datum vertrek 04 - 07 - 2020
Datum terug 12 - 07 - 2020
Reissom* € 1.395,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 97,18
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

9-DAAGSE VAKANTIEHUIS/MINIBUS

FLACHAUVAKANTIEHUIS OOSTENRIJK

Flachau bruist in de zomer. Omringd door groene 
bergen en een lange lijst met mogelijke activiteiten 
is het helemaal niet vreemd dat mensen graag 
naar Flachau gaan voor een actieve en ont-
spannen zomervakantie. Je kunt hier veel doen, 
de sfeer is relaxt en Flachau is erg gastvrij. Zo 
kun je in Badesee van Reitdorf heerlijk zwemmen 
en zonnen. Liever een dagje binnen zwemmen? In 
het subtropische zwembad Therme Amadé heb 
je binnen- en buitenbaden en waterglijbanen. 
Als je wilt wandelen, dan zijn er in de directe 
omgeving van Flachau meer dan 100 kilometer 
aan wandelpaden en ook meer dan 20 berghutten 
waar je heen kunt lopen. Wil je graag wat 
afwisseling en heb je zin een cultureel uitstapje? 
Geen probleem, we kunnen met onze minibus alle 
kanten op. Tijdens onze reis overnachten we zowel 
op de heen- als de terugreis in een hotel.

Verblijf Vakantiehuis Alpenzeit in Flachau
Flachau is een gemeente in de Oostenrijkse 
deelstaat Salzburger Land. Het dorp is een lange 
weg door een dal, aan het einde van een weg 
ligt de kleine dorpskern. Door het dorp loopt het 
riviertje de Enns. Het zeer mooie vakantiehuis 
Alpenzeit biedt sfeervol ingerichte kamers met 
douche en toilet, TV en internet. Verder is er een 
woonruimte, een ontbijtruimte en een speelruimte 
met o.a. TV, playstation, Wii en andere spellen. Het 
huis beschikt over zes 2-persoonskamers en vier 
3-persoonskamers.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:

• Johanneswaterval
• Zwemmen  in Reitdorfer See
• Liechtensteinklamm (prachtige kloof)
• Roofvogelshow
• Een dagje Salzburg

Maaltijden
We verblijven in het vakantiehuis op basis van 
half pension. We lunchen buitenshuis of in het 
vakantie huis.

Overige informatie
Gezien de bergachtige omgeving is het van belang 
dat je goed ter been bent.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

VIANDENHOTELVAKANTIE LUXEMBURG

Reisnummer LU 3104
Datum vertrek 02 - 08 - 2020
Datum terug 09 - 08 - 2020
Reissom* € 1.375,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 95,88
1-persoonskamertoeslag** € 175,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

8-DAAGSE HOTEL/MINIBUS8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer DU 3003
Datum vertrek 20 - 07 - 2020
Datum terug 27 - 07 - 2020
Reissom* € 995,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 71,18
1-persoonskamertoeslag**  n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

BAD SACHSABUNGALOWVAKANTIE DUITSLAND

Bad Sachsa ligt aan de zuidelijke rand van de 
Harz en verwelkomt je aan de zonnige en zoete 
kant van de Harz met milde en gezonde natuur 
en lucht. Het prachtige dorp biedt tal van cafés, 
restaurants en winkeltjes. In de omgeving zijn 
genoeg verschillende activiteiten te ondernemen, 
en cultuur te snuiven. Vanaf de top van de 
Ravensberg heb je een prachtig uitzicht over de 
Harz.
 
Verblijf Landal Salztal Paradies in Bad Sachsa
Bad Sachsa is een gemeente in de Duitse deelstaat 
Nedersaksen en telt ruim 7.000 inwoners. Vlakbij 
liggen 2 natuurgebieden en zijn er vroeger meer 
dan 300 visvijvers aangelegd. We verblijven in een 
vrijstaande 10-persoons bungalow met een ruime, 
gezellige woonkamer met TV en een eethoek. De 
open keuken is compleet ingericht en van alle 
gemakken voorzien. De woonkamer en keuken zijn 
gelegen op de 1e verdieping. Er zijn 5 slaapkamers, 
elk met 1 persoon boxspringbedden, waarvan 4 
slaapkamers op de begane grond en 1 op de eerste 
verdieping; 3 badkamers met douchecabine, 
waar van 1 op de eerste verdieping, 3 toiletten, 
een zonnebank en een infraroodsauna. Verder is 
er op het park een restaurant, een supermarkt, 
een bowlingbaan en een groot zwemparadijs met 
golfslagbad en wildwaterbaan.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
acti viteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
•  Een rit met een stoomlocomotief richting 

de hoogste berg Brocken
• Een rondleiding door de Eenhoorngrot
• Een ritje op de rodelbaan
• Valkenhof

Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent. Verder bevinden 
de woonkamer en keuken zich op de eerste 
verdieping, dus dien je zelfstandig trappen te 
kunnen lopen. De doucheruimte is niet geschikt 
voor het verlenen van hulp bij het douchen. Tevens 
heeft deze doucheruimte geen aanpassingen en 
dient de deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens 
het douchen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Vianden, een bijzonder schilderachtige ligging 
links en rechts van de rivier de Our, omgeven door 
natuurpracht. Het reusachtig gerestaureerde 
kasteel, is het mooiste kasteel in de Ardennen en 
Eifel. Vianden is omsloten door oude stadsmuren en 
torens. Met een stoeltjeslift, die tot 450 meter stijgt, 
ben je boven verzekerd van een schitterend uitzicht. 
In de buurt van Vianden vragen de Our stuwdam en 
de waterkrachtcentrale zeker bijzondere aandacht. 
De stad ligt vlak aan de grens met Duitsland, dus we 
kunnen met onze minibus ook de grens over.

Verblijf Hotel Belle Vue in Vianden
Vianden is één van de belangrijkste trekpleisters 
van Luxemburg. De stad beschikt dan ook over 
talloze hotels en eetgelegenheden. Wij verblijven 
in hotel Belle Vue. Dit hotel ligt aan de rand van 
het centrum van Vianden. De kamers beschikken 
over een flatscreen satelliet-TV, een telefoon, 
WiFi en een badkamer met bad of douche en 
föhn. Er is een groot zonneterras,een bar en  een 
binnenzwembad. 
 
Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Bezoek waterkrachtcentrale
• Met stoeltjeslift naar 450 meter hoogte
• Bezoek kasteel Vianden
• Het poppen- en speelgoedmuseum in Vianden
• Bezoek oude kopermijn

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension. 
We lunchen buitenshuis of in het hotel.

Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent. De doucheruimte 
is niet geschikt voor het verlenen van hulp bij 
het douchen. Tevens heeft deze doucheruimte 
geen aanpassingen en dient de deelnemer dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

10-DAAGSE VAKANTIEHUIS/MINIBUS

CHAUMARDVAKANTIEHUIS FRANKRIJK

5-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

SCHMALLENBERGALPIN HOTEL SAUERLAND

Reisnummer DU 3204
Datum vertrek 08 - 08 - 2020
Datum terug 12 - 08 - 2020
Reissom* € 835,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 58,18
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer FR 3503
Datum vertrek 28 - 08 - 2020
Datum terug 06 - 09 - 2020
Reissom* € 1.085,-
Groepsgeld* € 125,-
Annuleringsfonds* € 78,65
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

We zullen snel ontdekken dat het Sauerland niet 
alleen het land van de 1000 bergen is, maar zeker 
ook het land van de 1000 mogelijkheden genoemd 
mag worden. De omgeving biedt voor elk wat wils. 
Van attractieparken tot musea, van rondvaarten 
tot kastelen, de mogelijkheden zijn zeer divers.

Verblijf Alpin Hotel in Schmallenberg
We verblijven in het Alpin hotel in Schmallenberg 
in het mooie Sauerland. Een super-de-luxe hotel 
waarbij we ons geen moment zullen vervelen! 
Leuke uitstapjes, lekker eten en ’s avonds vermaak, 
dat staat op de planning van deze reis. We 
verblijven in 2-persoonskamers met zithoek en 
balkon, die zijn voorzien van een toilet, een bad 
of douche, een TV en gratis WiFi. In het hotel is 
verder een overdekt zwembad met sauna, een 
recreatieruimte en bowlingbanen.

Wat we zeker gaan doen
• Dagtocht per luxe touringcar door het Sauerland
•   Iedere avond vertier en entertainment, o.a.: 

magic WoBo show, live muziek en een quizavond
 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
•  Bezoek Wilzenberg, met een 17 meter hoge 

uitkijktoren
• Een dagje Schmallenberg
• Druipsteengrotten Attendorn
•  Biggesee, het grootste stuwmeer van het 

Sauerland
• Een rondvaart op de Möhnesee
 
Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all-inclusive.

Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent. De doucheruimte 
is niet geschikt voor het verlenen van hulp bij 
het douchen. Tevens heeft deze doucheruimte 
geen aanpassingen en dient de deelnemer dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.

Op vakantie naar Frankrijk, naar Chaumard in de 
Bourgogne om precies te zijn. Dit is een streek waar 
liefhebbers van lekker eten, drinken, cultuur en 
natuur hun hart kunnen ophalen, en niet te vergeten 
de bezoekjes aan de vele dorpjes en markten. 
Tijdens onze reis overnachten we zowel op de 
heen- als de terugreis in een hotel. Ons vakantiehuis 
is gelegen op één van de mooiste plekken in de 
Morvan. Vanuit het vakantiehuis hebben we een 
prachtig uitzicht over de wijde omgeving en over 
het meer van Pannecière, waarin we kunnen 
zwemmen. Het is een heerlijke plek om bij te komen 
van onze uitstapjes.
 
Verblijf vakantiehuis “Gerberodi” in Chaumard
Chaumard is een gemeente in het Franse 
departement Nièvre (regio Bourgondië). In een 
straal van 40 kilometer rondom het vakantiehuis 
vinden we plaatsen als Autun, Mont Beuvray, 
Ouroux en Château Chinon. Er is daar van alles 
te zien en te beleven. Het vakantiehuis is van alle 
gemakken voorzien en heeft zelfs een verwarmd 
zwembad en een tennisbaan. Verder heeft het huis 
5 slaapkamers, waarvan er 1 op de begane grond 
ligt, met een tweepersoonsbed. 3 slaapkamers 
bevinden zich  op de 1e verdieping, waarvan één 
met 4 bedden en de andere 2 kamers met 2 
bedden. 

De 5e slaapkamer ligt op de 1e verdieping van 
het zomerverblijf en heeft 3 bedden. Er zijn 2 
badkamers met een douche en 2 aparte toiletten.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen en dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Een bezoek aan de hoogste berg in de omgeving
• Kasteel de Bazoches
• De honingboerderij in Gouloux
• Klompenmuseum in Gouloux
• Huifkartocht
• Rondvaart op het meer
 
Overige informatie
Gezien de heuvelachtige omgeving is het van 
belang dat je goed ter been bent. De doucheruimte 
is niet geschikt voor het verlenen van hulp bij 
het douchen. Tevens heeft deze doucheruimte 
geen aanpassingen en dient de deelnemer dus 
zelfredzaam te zijn tijdens het douchen.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

NEDERLANDMUZIEKCRUISE

5-DAAGSE MUZIEKCRUISE

NEDERLANDRIVIERCRUISE OVER DE WAAL 

5-DAAGSE RIVIERCRUISE

Reisnummer NL 4101
Datum vertrek 11 - 10 - 2020
Datum terug 15 - 10 - 2020
Reissom* € 1.170,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 80,93
1-persoonskamertoeslag** € 150,-
Aantal deelnemers 10
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaats: Arnhem

Reisnummer NL 3205
Datum vertrek 04 - 08 - 2020
Datum terug 08 - 08 - 2020
Reissom* € 1.270,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 87,43
1-persoonskamertoeslag** € 150,-
Aantal deelnemers 10
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen In overleg
Op- en afstapplaatsen: Nijmegen, Arnhem

Een riviercruise geeft een gevoel van luxe. Zeker op 
de MS-Viola, een varend 5-sterren hotel van ruim 
96 meter lang en 11,5 meter breed. Genietend van 
alles wat de MS-Viola te bieden heeft, zie je een 
afwisselend landschap met natuur, dorpjes en 
steden aan je voorbij trekken. Gedurende de reis, 
zal de MS-Viola een aantal steden aandoen, zodat 
je deze kunt bezoeken. Je kunt dan bijvoorbeeld 
lekker gaan winkelen, een terrasje pakken of 
misschien aan een excursie deelnemen.

Verblijf op 5***** MS-Viola
Dit in 1995 gebouwde schip (toen nog MS J. 
Henry Dunant) is, na een complete renovatie in 
2019, opnieuw in de vaart gekomen. De royale 
slaapcabines zijn sfeervol ingericht en van alle 
gemakken voorzien. Alle cabines bevinden zich 
aan de buitenkant van het schip en beschikken 
over airco, flatscreen tv, Nespresso-apparaat, 
minikoelkast, kastruimte en kluisje. De badkamer 
is voorzien van een douche, toilet, wastafel en 
föhn. Verder biedt het schip 4 dekken, welke met 
een lift of trap bereikbaar zijn. Het zonnedek voor 
een prachtig uitzicht, het panoramadek met o.a. 
een bar, restaurant, receptie en een kapsalon, 
het hoofddek met aangepaste slaapcabines en 
het benedendek met de overige slaapcabines.

Wat gaan we zeker doen
•  1e dag: inschepen in Nijmegen en ‘s middags 

deze oudste stad van Nederland bezichtigen
•  2e dag: we varen vanuit Nijmegen naar de oude 

vestingplaats Gorinchem  
•  3e dag: we zetten vanuit Gorinchem koers naar 

Rotterdam, de grootste havenstad van de 
wereld  

•  4e dag: we vertrekken vanuit Rotterdam naar 
Arnhem, waar we nog van boord gaan

•  5e dag: na een uitgebreid ontbijtbuffet, gaan we 
ontschepen en afscheid nemen                                                                                                                              

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we aan welke excursies we 
eventueel mee willen doen.

Maaltijden
We verblijven aan boord op basis van volpension. 
Dat betekent: genieten van luxe ontbijtbuffetten, 
heerlijke lunches en fantastische diners. Op één van 
de avonden tijdens de cruise worden we uitgenodigd 
voor “het captains dinner”. Elke middag is er koffie 
met cake en in de loop van de avond een snack. Een all-inclusive cruise op de Nederlandse wateren. 

Op het luxueuze m.p.s. Rembrandt van Rijn kun 
je heerlijk relaxen en genieten van lekker eten en 
drinken. Elke avond, na het diner, is er live muziek 
in de bar met Nederlands- en Duitstalige artiesten. 
Voor deze cruise gaan we in Arnhem aan boord 
om via Schoonhoven, Kinderdijk, Enkhuizen, Zwolle 
en Zutphen weer aan te komen in Arnhem. Op de 
plaatsen die we aandoen gaan we van boord om 
gezellig te winkelen, een museum te bezichtigen of 
ergens koffie te drinken.

Verblijf m.p.s. Rembrandt van Rijn
Onze 2-persoonshutten liggen allen op het 
panoramadek. Ze beschikken over een TV, een 
kluisje, een airco en een badkamer met douche, 
toilet en föhn. Er is volop bergruimte en alle hutten 
hebben grote ramen die deels opengeschoven 
kunnen worden. Daarnaast hebben zij bedden 
die overdag ingeklapt worden, waardoor er 
twee banken ontstaan. Aan boord van het schip 
bevinden zich verder een souvenirshop, een 
bibliotheek, een fitnessruimte en liften. 

Wat gaan we zeker doen
• Elke avond live muziek aan boord
• Oktoberfeest
• Bingo aan boord met mooie prijzen

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen als we aan wal zijn.

Maaltijden
We verblijven aan boord op basis van all-inclusive.

Overige informatie
De doucheruimte is niet geschikt voor het verlenen 
van hulp bij het douchen. Tevens heeft deze 
doucheruimte geen aanpassingen en dient de 
deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens het 
douchen.Tevens dient de deelnemer trappen te 
kunnen lopen.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

ZUID-DUITSLANDNOSTALGISCHE TREINREIS

8-DAAGSE ZEECRUISE

NOORD-EUROPAZEECRUISE

9-DAAGSE HOTEL/TREIN

Reisnummer DU 1904
Datum vertrek 07 - 05 - 2020
Datum terug 15 - 05 - 2020
Reissom* € 1.700,-
Groepsgeld* € 150,-
Annuleringsfonds* € 120,25
1-persoonskamertoeslag** Op aanvraag
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer NL 3706
Datum vertrek 11 - 09 - 2020
Datum terug 18 - 09 - 2020
Reissom* € 1.565,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 108,23
Toeslag 1-persoonskamer of aangepaste kamer 
op aanvraag
Aantal deelnemers 10 
Aantal begeleiders 2 
Rolstoelplaatsen In overleg
Op- en afstapplaatsen: Rotterdam en Rosmalen

Wegens groot succes in 2019 bieden we de 
zeecruise dit jaar opnieuw aan! In één vakantie 
4 landen bezoeken. Dat is mogelijk op deze luxe 
zeecruise. We gaan in Nederland aan boord van 
de 4*plus MSC Preziosa en varen via Duitsland, 
Frankrijk, Engeland en België weer terug naar ons 
beginpunt in Nederland. Tijdens onze tijd op zee 
hoeven we ons niet te vervelen, want we kunnen 
volop genieten van alles wat het cruiseschip ons te 
bieden heeft. We kunnen op het schip zwemmen, 
winkelen, op het zonnedek ontspannen, bowlen, 
naar het casino, theater of bioscoop. Wil je ‘s 
morgens graag ontbijt op bed, dan hoef je alleen 
maar roomservice te bellen. Welkom aan boord!

Verblijf 4* plus MSC Preziosa
Dit prachtige luxe schip, welke in 2013 is gedoopt, 
is meer dan 300 meter lang, bijna 40 meter breed 
en telt 14 dekken. Aan boord zijn 4 zwembaden, 
winkels, restaurants, bowlingbanen, een zonnedek, 
een casino, een theater en een bioscoop. We 
verblijven in 2-persoons hutten, die voorzien zijn 
van twee 1-persoonsbedden, een badkamer met 
douche, airconditioning, interactieve TV, telefoon, 
minibar en kluisje.

Voor de liefhebbers van treinen en spoorwegen 
bieden we in 2020 een rondreis aan door Zuid-
Duitsland. We reizen de grote afstanden met 
een eigen bus, maar de reis staat in het teken 
van treinen en spoorwegen. Het is een reis waar 
je in spoorwegmusea de historie van de Duitse 
spoorwegen kunt zien en ervaren. Ook worden er 
bijzondere spoorbanen bezocht en een reis met een 
bijzondere trein gemaakt. 

Verblijf in hotels
Tijdens de rondreis verblijven we in vier verschil-
lende hotels. Op alle locaties is dat voor twee 
nachten. De hotels liggen enkele kilometers van 
het station. 

Wat gaan we zeker doen
• Beierse spoorwegmuseum in Nördlingen
• Bayerische Zugspitzbahn
• Deutsche Bahn Museum Nürnberg
• Oberweisbacher Bergbahn

Wat gaan we zeker doen
• 11 september Rotterdam, inscheping
• 12 september Rotterdam
• 13 september Hamburg, Duitsland
• 14 september dag op zee
• 15 september Le Havre, Frankrijk
• 16 september Southampton, Groot-Britannië
• 17 september Zeebrugge, België
• 18 september Rotterdam, ontscheping

Maaltijden
We verblijven aan boord op basis van volpension.

Overige informatie
De doucheruimte is niet geschikt voor het verlenen 
van hulp bij het douchen. Tevens heeft deze 
doucheruimte geen aanpassingen en dient de 
deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens het 
douchen.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg 
leuke activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Overige informatie
Voor deze reis telt een minimale bezetting van 4 
deelnemers, de inschrijving van deze reis dient  
gedaan te worden vóór 15 januari 2020. Tevens 
dien je geheel zelfredzaam te zijn in je ADL, en goed 
kunnen lopen.

Maaltijden
We ontbijten in de hotels, lunch en avondeten doen 
we buiten de deur.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer JNL 1701
Datum vertrek 20 - 04 - 2020
Datum terug 27 - 04 - 2020
Reissom* € 975,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 69,88
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 14
Aantal begeleiders 4
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaats: Eindhoven

SLOOTDORPJONGERENREIS NOORD-HOLLAND

8-DAAGSE 
VAKANTIEBOERDERIJ/MINIBUS

Reisnummer JDM 2807
Datum vertrek 11 - 07 - 2020
Datum terug 18 - 07 - 2020
Reissom* € 1.110,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 78,65
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 14
Aantal begeleiders 4
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaats: Eindhoven

8-DAAGSE VAKANTIEHUIS/MINIBUS

MIDDEN JUTLANDJONGERENREIS DENEMARKEN/LEGOLAND

Wie voor het eerst in Denemarken komt, zal zich 
verbazen over de rust en ruimte in dit kleine 
land. Het midden van Jutland wordt gekenmerkt 
door een wat hoger gelegen merengebied. Oude 
bossen, steile heuvels, waaronder het hoogste 
punt van Denemarken, waartussen rivieren 
meanderen, vormen hier een aantrekkelijk 
landschap. De grootste attractie van Jutland 
is zonder meer Legoland in Billund. Het uit meer 
dan vijftig miljoen Lego-steentjes opgetrokken 
attractiepark trekt veel toeristen uit binnen- en 
buitenland. Maar Jutland heeft meer te bieden, 
van het waterparadijs Sommerland Syd in Tinglev 
tot het 18e-eeuwse oorlogsschip Fregat Jylland 
in Ebeltoft. Er is een groot aantal attractie parken 
en activiteiten rond de thema’s natuur en techniek, 
verdeeld over heel Jutland. Waar je ook bent, op 
korte afstand is er altijd wel een dierentuin, een 
kasteel of een oude molen.

Verblijf vakantiehuis in Stauning
Het vakantiehuis is geschikt voor 22 personen en 
is gebouwd in 1911. In 2003 is het vakantiehuis 
gerenoveerd. De vakantiewoning is gelegen op een 
10.000 m² groot terrein. De afstand tot de zee is 20 
km en naar het fjord 2.000 m. Bij de vakantiewoning 
hoort 100 m² terras. Het binnenzwembad biedt 
de gelegenheid om heerlijk te spelen en gezellig 
samen te zijn. Het zwembad is 4 m breed, 6 m lang 
en tot 1,3 m diep. Er zijn in totaal 9 slaapkamers. De 
keuken is van alle gemakken voorzien ten behoeve 
van een grote groep. Er zijn 3 badkamers met 
douche en 3 toiletten. De sauna biedt gelegenheid 
tot ontspanning. In het binnen bubbelbad is plaats 
voor 4 personen. In de vakantiewoning is draadloos 
internet aanwezig.

Noord-Holland staat bekend om het eeuwenoude 
Amsterdam, de lange kustlijn en de historische 
plaatsjes. Maar er is meer en dat valt te ontdekken 
tijdens onze vakantie in deze provincie! Het kent 
vele toeristische trekpleisters en recrea tie-
mogelijkheden, waaronder de Zaanstreek, de 
prachtige badplaatsen Zandvoort, Egmond aan 
Zee, Bergen en Schoorl en het waddeneiland Texel. 
Voor een top vakantie ga je naar Noord-Holland.

Verblijf vakantieboerderij
De vakantieboerderij is geheel vrijstaand en ligt op 
3 km afstand van dorpen met winkels, restaurants 
en een zwembad. De accommodatie beschikt 
over een ruime woonkamer met smart TV, blu-ray 
speler, wifi en airco. De keuken is goed uitgerust en 
van alle gemakken voorzien. Bij de keuken is ook 
een eetkamer en aansluitend een terras. Er zijn 6 
slaapkamers en 2 chalets (totaal 23 slaapplaatsen) 
met eigen sanitair (douche, toilet en wastafel en 
haardroger). Ze zijn voorzien van een bureau, 
flatscreen-TV, en gratis WiFi . In de tuin is een 
buitenkeuken met overkapping, terrasverwarming 
en een koelkast. Verder is er ook nog een jeu-
de-boules baantje, een tafeltennistafel en een 
voetbalveldje.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Marinebasis Den Helder
• Zuiderzeemuseum Enkhuizen
• Rondvaart in het gebied der 1.000 eilanden
• Kaasmarkt Hoorn

Wat gaan we zeker doen
2 dagen naar Legoland

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Blafand Zoo
• Natuurpark Filso
• WOW park
• Vliegtuigmuseum

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren-
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer GR 1903
Datum vertrek 09 - 05 - 2020
Datum terug 23 - 05 - 2020
Reissom* € 1.720,-
Groepsgeld* € 175,-
Annuleringsfonds* € 123,18
1-persoonskamertoeslag** € 300,-
Aantal deelnemers 8-10
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Schiphol Amsterdam, Rosmalen

15-DAAGSE HOTEL/VLIEGTUIG

RHODOSZON-ZEE-STRANDVAKANTIE

Reisnummer JFR 3006
Datum vertrek 26 - 07 - 2020
Datum terug 02 - 08 - 2020
Reisnummer JFR 3106
Datum vertrek 02 - 08 - 2020
Datum terug 09 - 08 - 2020
Reissom* € 1.155,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 81,58
1-persoonskamertoeslag** n.v.t.
Aantal deelnemers 14
Aantal begeleiders 4
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaats: Boxmeer

8-DAAGSE VAKANTIEHUIS/MINIBUS

PONTCHARTRAINJONGERENREIS FRANKRIJK

Wegens het succes van afgelopen jaar, gaan we 
in 2020 opnieuw naar Pontchartrain. De regio 
waarin Pontchartrain ligt heeft de naam Île-de-
France. In deze regio ligt ook de hoofdstad Parijs. 
Het Île-de-France is een van de belangrijkste 
toeristische bestemmingen ter wereld. Ondanks 
dat Pontchartrain dichtbij Parijs ligt, is de 
omgeving grotendeels landelijk en bestaat uit 
bossen, natuurgebieden, rivieren en vijvers. De 
rivier de Seine stroomt door het midden van 
de regio. Kortom, we kunnen de rust opzoeken, 
maar met de trein bevinden we ons ook zo in de 
wereldstad Parijs.

Verblijf vakantiehuis in Pontchartrain
Het gerenoveerde vakantiehuis ligt in een lan-
delijke en betoverende omgeving, met een 
prachtig uitzicht op het landschap en een mooi 
park. Een uitzonderlijke accommodatie met een 
grote en lichte leefruimte, een nieuwe keuken, vier 
badkamers, vijf toiletten en acht slaapkamers.  
De grote woonkamer heeft uitzicht op het terras. 
Het terras biedt ruim plaats voor een gezellig 
samenzijn.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• met de trein naar Parijs
• een bezoek aan het kasteel van Versailles
• het Franse attractiepark Parc Astérix

Dit jaar gaan we voor 15 dagen naar het eiland 
Rhodos, één van de meest geliefde vakantie-
bestemmingen van Griekenland. We ver blijven 
in het plaatsje Ixia, één van de populairste 
badplaatsen op Rhodos. Langs de hoofdweg van 
Ixia vind je vele restaurantjes, barretjes en hotels. 
Aan het strand zorgt het lekkere zeewindje voor 
de nodige verkoeling. In de omgeving is genoeg te 
beleven en we trekken er natuurlijk vaak genoeg 
op uit om het eiland te verkennen.

Verblijf 5* hotel Avra Beach in Ixia
Rhodos bevindt zich in het zuidoosten van de 
Egeïsche zee en is ongeveer 1.400 km2 groot. Het 
is een prachtig eiland met een mooie, afwisselende 
natuur met bergen en vlaktes waar de oppervlakte 
bedekt is met wijngaarden, olijfgaarden en 
dennenbossen. De hoofdstad van het eiland is 
Rhodos Stad. Wij verblijven in het geweldige 5* 
hotel Avra Beach in Ixia in 2-persoonskamers 
die goed verzorgd en netjes ingericht zijn. Ze 
beschikken over een telefoon, televisie, koelkastje, 
huurkluisje, airconditioning, WiFi (tegen betaling) 
en een badkamer met bad/douche, toilet en föhn. 
Verder is er een balkon met zitje.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Omdat er 2 opeenvolgende groepen naar deze 
accommodatie gaan, wordt de  wisseling van de 
groepen op 2 augustus verzorgd door een erkend 
vervoersbedrijf waarbij onze eigen begeleiding 
natuurlijk ook meereist. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. Op het eiland zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Boottocht
• Jeeptocht
• Dagje Rhodos Stad
• De vlindervallei
• De zeven bronnen
• Akropolis bezoeken
• De versierde poorten van Archangelos

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all inclusive.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer PT 3705
Datum vertrek 07 - 09 - 2020
Datum terug 14 - 09 - 2020
Reissom* € 1.595,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 110,18
1-persoonskamertoeslag** € 175,-
Aantal deelnemers 8-10
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Schiphol Amsterdam, Rosmalen

PORTUGALZWEMMEN MET DOLFIJNEN

8-DAAGSE HOTEL/VLIEGTUIG

Reisnummer SP 2003
Datum vertrek 13 - 05 - 2020
Datum terug 22 - 05 - 2020
Reissom* € 1.620,-
Groepsgeld* € 125,-
Annuleringsfonds* € 113,43 
1-persoonskamertoeslag** € 225,-
Aantal deelnemers 8
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Schiphol Amsterdam, Rosmalen

10-DAAGSE HOTEL/VLIEGTUIG

MALLORCAZON-ZEE-STRANDVAKANTIE

Lekker uitgebreid genieten van de zon, de zee 
en het strand. Dat kan tijdens deze 10-daagse 
vakantie naar één van de meest populaire 
vakantiebestemmingen in de Middellandse Zee. 
Voor de echte zonaanbidders is Mallorca een 
prima vakantiebestemming met gemiddeld 10 
uur zon per dag, het brede zandstrand en de 
kilometers lange palmenboulevard. Mallorca staat 
bekend om de talrijke gezellige terrasjes. Geniet 
van het bruisende leven tijdens deze heerlijke 
vakantie in Spanje.
 
Verblijf 3*** Hotel Suneo Club Haiti 
in Ca’n Picafort
Ca’n Picafort: ooit een vissersdorpje, maar uit-
gegroeid tot een gezellige vakantieplaats. Dit 
typische Spaanse plaatsje heeft voor iedereen 
wel wat te bieden. Gelegen ten zuiden van de 
Baai van Alcudia, heeft Ca’n Picafort een prachtig 
strand. De jacht- en vissershaven is een belangrijk 
onderdeel van het plaatsje. Verder bestaat Ca’n 
Picafort uit een boulevard en een centrum vol 
met winkeltjes, terrasjes en restaurants. Voor de 
sportievelingen is er een grote kartbaan, waar je 
erop los kunt racen. Of ga je liever los in één van 
de discotheken? Natuurlijk kun je het ook rustig 
houden en genieten van een wandelingetje door 
de mooie natuurgebieden in en rondom Ca’n 
Picafort. Voor elk wat wils en één ding is zeker: 
in Ca’n Picafort heb je de tijd van je leven! Ons 
hotel heeft alles in huis voor een sprankelende 
vakantie. Er wacht ons een hartelijke ontvangst in 
een aangenaam hotel en lichte, open kamers met 
alles erop en eraan. Vervelen is hier uitgesloten, 
helemaal met de leuke activiteiten van de Suneo-
hosts. Dit is een grote verwenvakantie met ’s 
avonds smullen van de streekkeuken en nazitten 
met een typisch Mallorcaans Hierbas-drankje op 

Zonovergoten stranden, grillige rotsformaties 
en romantische baaien. Een prachtige omgeving 
om vakantie te vieren en voor wie durft te gaan 
ZWEMMEN MET DOLFIJNEN in Marinazoo! Vanaf 
Schiphol vliegen we ons Portugese avontuur 
tegemoet.

Verblijf 4**** Alpinus Hotel Algarve
Alpinus Hotel Algarve is gelegen aan de rand 
van Albufeira, in de rustige wijk Falésia. Het 
aparthotel is omringt door prachtige tuinen 
met vele pijnbomen. In de directe omgeving 
vind je vele winkels en restaurants. Het fraaie 
zandstrand van Falésia ligt op ruim 1 kilometer 
en kun je bereiken via een licht hellende weg. Het 
oude centrum van Albufeira vind je op ongeveer 
8 kilometer en de bekende “Strip” met tal van 
uitgaans mogelijk heden op circa 5,5 kilometer. 
De 2-kamerappartementen van Alpinus Hotel 
Algarve zijn licht en ruim ingericht en voorzien van 
een woon-/slaapkamer met bedbank, een aparte 
2-persoonsslaapkamer, airconditioning, telefoon, 
een satelliettelevisie, kluisje (tegen betaling), 
gratis WiFi, een eethoek en kitchenette met 2-pits 
kookplaat, koelkast, broodrooster, magnetron, een 
waterkoker en een oven. Een badkamer met bad/
douche, toilet en föhn. Een balkon of terras met 
zitje.

Wat gaan we zeker doen
We gaan voor wie durft zwemmen met dolfijnen in 
Marinozoo.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:

het chill-out terras. Lekker niets doen en simpelweg 
genieten. We verblijven in een 2-persoonskamer 
met 2 eenpersoonsbedden, airco, telefoon, gratis 
WiFi, tv, kluisje (tegen betaling) en koelkast. De 
badkamer heeft een bad, toilet en föhn en er is een 
balkon met zitje.
 
Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. Op het eiland zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld;
• Boot-excursie
• Eiland-tour
• Bezoek aan hoofdstad Palma de Mallorca 
•  Waterpark Aqualand of Western Waterpark  

in Magaluf 

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all inclusive.

• Een boottocht met een piratenschip
• Jeepsafari
• Aquashow Park 

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all inclusive.

Overige informatie
Ten tijde van het samenstellen van de reis en 
de opmaak van deze reisgids, was de exacte 
reisdatum en de beschikbaarheid  van het hotel 
nog niet bekend.  Zie hiervoor de reisvoorwaarden 
in deze gids.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

9-DAAGSE HOTEL/VLIEGTUIG

Reisnummer SP 2606
Datum vertrek 22 - 06 - 2020
Datum terug 30 - 06 - 2020
Reissom* € 1.580,-
Groepsgeld* € 115,-
Annuleringsfonds* €  110,18 
1-persoonskamertoeslag** € 200,-
Aantal deelnemers 8 - 10
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Schiphol Amsterdam, Rosmalen 

GRAN CANARIAZON- ZEE- STRANDVAKANTIE 

Reisnummer HG 2605
Datum vertrek 25 - 06 - 2020
Datum terug 03 - 07 - 2020
Reissom* € 1.310,- 
Groepsgeld* € 115,- 
Annuleringsfonds* € 92,63 
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen:  Eindhoven Airport, Eemnes

9-DAAGSE VAKANTIEHUIS/VLIEGTUIG

CSEMÖVAKANTIEHUIS HONGARIJE

Hongarije staat vooral bekend om de stad 
Boedapest. Deze indrukwekkende stad wordt door 
de rivier de Donau gescheiden in 2 delen: Buda en 
Pest. Maar er is echter nog veel meer te zien en te 
beleven in Hongarije. Of je nu cultuur wilt zien of 
natuur, er is van beiden voldoende aanwezig. De 
mensen zijn vriendelijk en gastvrij. Hongarije wordt 
omringd door andere landen en heeft dus geen 
kustlijn. Hierdoor heeft Hongarije een landklimaat 
met warme tot hete zomers. Hongarije bestaat voor 
het grootste deel uit laagvlakte, de zogenoemde 
“poesta”. Dus genoeg te ontdekken en dat gaan we 
deze vakantie dan ook zeer zeker doen.

Verblijf vakantiehuis “de Bosvilla”
In het hart van Hongarije ligt Csemö, een romantisch 
plaatsje ruim zestig kilometer ten zuidoosten van 
Boedapest. In deze omgeving kunnen we optimaal 
genieten van rust en ruimte. We verblijven in 
een volledig gerenoveerd vakantiehuis met 5 
slaapkamers, ieder met 2 éénpersoons bedden. 
Dit vakantiehuis is van alle gemakken voorzien; 
het heeft 2 badkamers met douche en toilet, een 
ruime keuken, een grote veranda en een zwembad. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Dagje Boedapest
• Traditionele paardenshow
• Glijbanen-zwemparadijs in Cegléd
• Bezoek aan Kecskemét
• Grote boerenmarkt

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
3 slaapkamers liggen op de 1e verdieping en zijn 
met een trap te bereiken. 2 slaapkamers bevinden 
zich op de begane grond en zijn met een opstapje 
te bereiken. Verder zijn er in het huis verschillende 
trappetjes aanwezig, dus je dient goed mobiel te zijn.

Playa del Inglés is ongetwijfeld de grootste en 
meest levendige badplaats van Gran Canaria. 
Ondanks dat deze badplaats nog geen 50 jaar 
oud is, wordt Playa del Inglés het bruisende hart 
van Gran Canaria genoemd. Niet zo gek, want 
deze zuidelijke badplaats heeft alles te bieden 
wat je verwacht van een vakantiebestemming. 
Het centrum wordt gevormd door de Paseo 
Maritimio. Deze kilometerslange promenade 
verrast je met de vele terrasjes, restaurants en 
souvenir winkeltjes en op het fijne zandstrand 
geniet je van de Spaanse zonnestralen.

Verblijf 4**** Hotel Rondo
Het hotel beschikt over een 24-uurs receptie, 
een bar, een restaurant, een lift, 2 zwembaden 
waarvan 1 binnenbad en een entertainment team.
De ruime appartementen zijn voorzien van een 
open woonkamer met een kitchenette en een 
badkamer met een bad of douche. Verder bevat de 
accommodatie een telefoon, WiFi (tegen betaling), 
een flatscreen TV met satellietzenders en een 
bank. Elk appartement heeft een balkon. Hier kun 
je heerlijk bijkomen van een actieve dag of een 
gezellige feestavond.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. Op het eiland zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Aqualand Maspalomas
• Vuurtoren van Maspalomas
• Haven van Mogán
•  Palmitos Park; een vogelpark, dolfinarium, 

amfitheater en exotische planten

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all inclusive. 
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer MA 3604
Datum vertrek September 2020
Datum terug September 2020
Reissom* € 1.475,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 102,38
1-persoonskamertoeslag** € 175,-
Aantal deelnemers 8
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Schiphol Amsterdam, Rosmalen

8-DAAGSE HOTEL/VLIEGTUIG

MALTAVLIEG EXCURSIEREIS

Reisnummer GR 3603
Datum vertrek 02 - 09 - 2020
Datum terug 11 - 09 - 2020
Reissom* € 1.620,-
Groepsgeld* € 125,-
Annuleringsfonds* € 113,43
1-persoonskamertoeslag** €  225,-
Aantal deelnemers 8 - 10
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Schiphol Amsterdam, Rosmalen

10-DAAGSE HOTEL/VLIEGTUIG

KRETAZON- ZEE- STRANDVAKANTIE 

Kreta is het meest zuidelijke en grootste eiland van 
Griekenland. Wij zullen neerstrijken in Chersonissos 
en prachtig dorp met levendige boulevards? Maar 
waar we ook komen op het zonovergoten eiland, 
we worden omringd door indrukwekkende bergen, 
kloven, traditionele dorpjes en oude steden.
Dus Kreta het vakantie eiland voor iedereen,

Verblijf 4**** Hotel Glaros Beach in Chersonissos
De meest bekende bestemming op Kreta is zonder 
twijfel de zeer gezellige en geliefde badplaats 
Chersonissos. Dit langgerekte dorp, dat van 
oorsprong een vissersdorp was, vind je in het 
noorden van het eiland. Met heerlijke stranden, 
een drukbezochte boulevard en een bruisend 
uitgaansleven ga je hier een geweldige tijd tege-
moet! Het Glaros Beach Hotel ligt in een rustige 
buurt van Chersonissos, naast het strand en op 
slechts enkele minuten lopen van het centrum en 
beschikt over een receptie, een bar, een restaurant, 
een lift, een TV-ruimte, WiFi, een supermarkt en 2 
zwembaden waarvan 1 binnenbad. De comfortabel 
ingerichte kamers bieden airco, een kluisje, een 
minibar, een koelkastje, een telefoon en een TV. De 
badkamer heeft een douche en een föhn.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. Op het eiland zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Aquaworld Aquarium
• Aquaplus Waterpark
• Labyrinth Park
• Dinosaurus park

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all inclusive.

Overige informatie
Ten tijde van het samenstellen van de reis en 
de opmaak van deze reisgids, was de exacte 
reisdatum en de beschikbaarheid  van het hotel 
nog niet bekend. Zie hiervoor de reisvoorwaarden 
in deze gids. 

Nieuw in ons reisaanbod is deze vlieg-bus 
excursie reis naar Malta. We gaan met het 
vliegtuig naar het mooie eiland Malta, aldaar 
gaan we deelnemen aan een aantal busexcursies 
op en rond dit mooie eiland. Het eiland Malta 
bestaat uit 3 eilanden, te weten Malta, Gozo 
en Comino. Onze standplaats ligt op het eiland 
Malta, waar we verblijven in het Topaz Hotel in 
Bugibba. Vanuit Bugibba gaan we de hoogte-
punten van Malta zien, zoals de hoofdstad 
Valletta, het leuke vissersdorpje Marsaxlokk en 
Mdina, het hart van het eiland. Maar naast deze 
mooie excursies hebben we nog genoeg tijd om te 
luieren en te genieten in ons eigen tempo van dit 
geweldige eiland. 

Verblijf 3*** Topaz Hotel
Ons hotel ligt in de populaire badplaats Bugibba, 
op nog geen 10 minuten lopen van de boulevard en 
het rotsstrand. Het hotel beschikt over een receptie, 
restaurant, bar, poolbar, lift, buitenzwembad en 
een groot zonneterras met ligstoelen. De kamers 
zijn voorzien van een badkamer met bad of douche 
en toilet, televisie, kluisje, airconditioning, koffie- en 
theefaciliteiten en sommige kamers hebben een 
balkon. WiFi is gratis in de openbare ruimtes.

Wat gaan we zeker doen
• busexcursie naar Vittoriosa en Valletta
• busexcursie Mdina en Rabat
• busexcursie Blauwe Grot en Marsaxlokk

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. Op het eiland zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Het Vogelpark
• Het Aquapark
• Nationaal Aquarium
• Malta Classic Car Museum

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension.

Overige informatie
Ten tijde van het samenstellen van de reis en de 
opmaak van deze reisgids, was de beschikbaarheid 
van het hotel en de exacte reisdatum nog niet 
bekend. Zie hiervoor de reisvoorwaarden in deze 
gids.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer BA 1803
Datum vertrek Mei 2020
Datum terug Mei 2020
Reissom* € 1.575,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 108,88
1-persoonskamertoeslag** € 175,-
Aantal deelnemers 8
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen Geen
Op- en afstapplaatsen: Schiphol Amsterdam, Rosmalen

8-DAAGSE HOTEL/VLIEGTUIG

KROATIË/MONTENEGRO/ALBANIËVLIEG EXCURSIEREIS

Nieuw in ons aanbod is deze schitterende vlieg-
bus excursiereis we gaan naar de mooiste plekken 
van de Balkan. We bezoeken de landen Kroatië, 
Montenegro en Albanië. We verblijven deze reis 
in een hotel in Montenegro. Geniet van unieke 
natuur, boeiende cultuur en een heerlijke 
temperatuur. Je ziet veel diverse steden en 
dorpen: van moderne plaatsen naar de authen-
tieke dorpen, maar na al dit moois kunnen we 
natuurlijk  heerlijk uitrusten aan de kust van de 
Adriatische zee. 

Verblijf 4**** Hunguest Hotel Sun Resort
Het Hotel ligt in een klein park aan de 
strandboulevard van Herceg Novi. De accom-
modatie heeft een 24-uurs receptie, geld-
automaat, lounge/TV-ruimte, airco, WiFi, terras 
met ligstoelen en parasols en een verwarmd 
zwem bad. De 2-persoonskamers beschikken over 
airco, TV met satellietzenders, telefoon, minibar, 
kluisje en een badkamer met bad of douche, toilet 
en een föhn.

Wat gaan we zeker doen
• busexcursie naar Kotor en Gospa od Škrpjela
• busexcursie naar Njeguši, Cetinje en Budva
• busexcursie naar Stari Bar en Skhodër 
• busexcursie naar Ostrogklooster en Podgorica

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension.

Overige informatie
Ten tijde van het samenstellen van de reis en de 
opmaak van deze reisgids, was de beschikbaarheid 
van het hotel en de exacte reisdatum nog niet 
bekend. Zie hiervoor de reisvoorwaarden in deze 
gids.

Uitleg Rustig aan- en Zorgreizen
De rustig aan - en zorgreizen zijn bedoeld voor deelnemers die liever in een rustig tempo van een 
vakantie willen genieten of wat meer aandacht nodig hebben in de persoonlijke begeleiding en/of 
verpleegkundige hulp nodig hebben.

De RUSTIG AAN REIZEN zijn voor deelnemers met een verstandelijke beperking die:

De ZORGREIZEN zijn bedoeld voor deelnemers met een verstandelijke beperking die:
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• geen verpleegkundige hulp nodig hebben
• zelfredzaam zijn bij toiletbezoek
•  gebruik maken van een rollator of inklapbare 

rolstoel
•  tijdens het lopen ter ondersteuning 

een arm nodig hebben

• binnenshuis gebruik maken van een rollator
•  zelfstandig een transfer kunnen maken 

(in en uit een vervoermiddel, in en uit bed)
•  eventueel lichte hulp nodig hebben 

bij de ADL

•  eventueel verpleegkundige hulp nodig 
hebben

• zelfredzaam zijn bij toiletbezoek
•  gebruik maken van een rollator of inklapbare 

rolstoel
•  tijdens het lopen ter ondersteuning 

een arm nodig hebben

•  binnenshuis gebruik maken van een rollator
•  zelfstandig een transfer kunnen maken 

(in- en uit een vervoermiddel, 
 in en uit bed);
• hulp nodig hebben bij de ADL

Kwaliteit van persoonlijke verzorging zorgreizen
De zorgreizen worden zoals alle andere reizen begeleid door enthousiaste vrijwilligers die 
over het algemeen geen verpleegkundige achtergrond hebben. Om toch de kwaliteit van de 
verpleegkundige/persoonlijke verzorging te kunnen borgen op deze reizen, huren we indien 
nodig een professionele verpleegkundige in.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.
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KAATSHEUVELEFTELINGREIS

Reisnummer RNL1802  (5-daagse)
Datum vertrek 30 - 04 - 2020
Datum terug 04 - 05 - 2020
Reissom* € 735,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 51,68
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Reisnummer  RNL3004  (8-daagse)
Datum vertrek 25 - 07 - 2020
Datum terug 01 - 08 - 2020
Reissom* € 1.040,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 74,10
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

Reisnummer RNL 2202
Datum vertrek 25 - 05 - 2020
Datum terug 29 - 05 - 2020
Reisnummer RNL2804
Datum vertrek 06 - 07 - 2020
Datum terug 10 - 07 - 2020
Reissom* € 775,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 54,28
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

5- OF 8-DAAGSE 
BUNGALOW/MINIBUS

HEINOTHEMAREIS

Dit is een wel heel bijzondere vakantie! In 
deze week staan er 3 compleet verschillende 
uitstapjes op het programma. We gaan naar de 
Orchideeënhoeve, waar je niet alleen bloemen en 
planten kunt bekijken, maar ook vlinders en dieren, 
zoals aapjes, papegaaien, vissen, schildpadden 
en flamingo’s. Het 2e uitstapje brengt ons naar 
Harderwijk, naar het Dolfinarium, waar we leuke 
shows gaan bekijken van dolfijnen, walrussen en 
zeeleeuwen. En dan wordt het tijd om ook zelf aan 
de slag te gaan. In Almere vinden we een studio 
waar we een CD gaan opnemen, die we mee naar 
huis mogen nemen. Kortom, hier zijn we een “Star 
For A Moment”.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden. De 12-persoons bungalow 
heeft een ruime, gezellige woonkamer, de keuken 
heeft alle denkbare apparatuur en een in hoogte 
verstelbaar werkblad. Er zijn zes 2-persoons 
slaapkamers met 1-persoons bedden. Verder 
telt de bungalow 3 badkamers, waarvan 1 aan-
ge past en 3 toiletten, waarvan 1 aangepast. De 
woning beschikt over twee terrassen, waarvan 
1 overdekt. Tevens is er op het park een verwarmd 
buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
• Orchideeënhoeve
• Dolfinarium
• Star For A Moment

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te doen.

Deze vakantie stappen we in een wereld waar 
sprookjes tot leven komen. We gaan in de 
Efteling de mooiste avonturen beleven. Zo is 
er een sprookjesbos en een bijzonder woud vol 
trollen en elfjes. Of we gaan kijken bij één van 
de spec taculaire parkshows. Verder varen we 
-voor wie durft- over de woeste zee waar ook de 
“Vliegende Hollander” rondwaart.  De Efteling is 
een betoverend park waar voor iedereen genoeg 
te beleven valt.

Verblijf Park Bosrijk
We verblijven op park Bosrijk, dit park bevindt zich 
op loopafstand van de Efteling.  Onze 12-persoons 
sfeervolle, ruime en rolstoelvriendelijke vakantie-
woning is van alle gemakken voorzien. Op de 
drempelloze begane grond is een ruime woon-
kamer gelegen met keuken en een eet- en 
zithoek met toegang tot het terras. Er is ook een 
2-persoons slaapkamer met losse bedden, een 
badkamer inclusief douche met zitje en een toilet 
met toiletsteunen. De overige vijf slaapkamers 
bevinden zich op de eerste verdieping alsook een 
badkamer met douche en een badkamer met 
bad. De eerste verdieping is bereikbaar per trap. 
Daarnaast zijn er drie aparte toiletten.

Wat gaan we zeker doen
We gaan zoveel mogelijk van de Efteling genieten.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren in de Efteling.

Overige informatie
Er is plaats voor 2 personen om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen.

5-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 2603
Datum vertrek 23 - 06 - 2020
Datum terug 30 - 06 - 2020
Reissom* € 1.015,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 72,48
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

HEINODIERENTUINREIS

Reisnummer RNL 2505
Datum vertrek 19 - 06 - 2020
Datum terug 26 - 06 - 2020
Reissom* € 965,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 69,23
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

BURGH-HAAMSTEDEBUNGALOWREIS ZEELAND

Zon, zee, strand en gezellige oude stadjes. Dit en 
nog veel meer vinden we tijdens deze vakantie 
in Zeeland. Omgeven door de Oosterschelde, de 
Grevelingen en de Noordzee is Schouwen-Duive-
land met zijn uitgestrekte stranden een geliefde 
bestem ming van badgasten en natuurliefhebbers. 
Het eiland heeft één natuur gebied, “De 
Zeepeduinen”. De belangrijke stormvloedkering 
(Oosterscheldekering) en het werkeiland Neeltje 
Jans zijn een bezoek meer dan waard.

Verblijf Landal Resort Haamstede
Het dorp Haamstede ligt voor het grootste 
gedeelte achter de duinen in het westelijk deel van 
Schouwen-Duiveland. Het ligt tegen het dorp Burg 
aan, waardoor het samen ook wel Burg-Haamstede 
wordt genoemd. De vuurtoren “Westerlichttoren” 
is één van de hoogste in Nederland. Het bungalow-
park is gelegen op 3 kilometer van de Noordzee 
kust. De ruime 12-persoons-bungalow heeft 

twee 2-persoons slaapkamers op de begane 
grond en vier 2-persoons slaapkamers op de 
eerste verdieping. Alle slaapkamers hebben 2 
éénpersoons boxspringbedden. De bungalow 
beschikt over 3 badkamers (2 met douche en 1 met 
bad), waarvan 1 op de begane grond. Verder zijn er 
3 toiletten, 1 op de begane grond en 2 op de eerste 
verdieping.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Deltapark Neeltje Jans
• Een bezoek aan de historische stad Zierikzee
• Miniatuur Walcheren
• Reptielenzoo Iguana in Vlissingen

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Er is niet voor iedereen plaats om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen.

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Hou je van dieren, dan is dit een reis voor jou. 
We gaan deze reis op bezoek bij maar liefst 3 
verschillende dierentuinen. Op het programma 
staan: DierenPark Amersfoort: dit park bestaat 
uit maar liefst 7 werelden, van het Dinopark tot 
het Rijk der Reuzen; het Dolfinarium: het grootste 
zeezoogdierenpark van Europa en als laatste zetten 
we koers naar Ouwehands Dierenpark: ontdek 
o.a. de reuzenpanda, gorilla en ijsbeer of ga op 
expeditie in het berenbos.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer.De 
12-persoons bungalow heeft een ruime, gezellige 
woonkamer, de keuken heeft alle denk bare 
apparatuur en een in hoogte verstelbaar werk-
blad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

Wat gaan we zeker doen
• DierenPark Amersfoort
• Dolfinarium in Harderwijk
• Ouwehands Dierenpark in Rhenen

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer RNL 3206
Datum vertrek 03 - 08 - 2020
Datum terug 08 - 08 - 2020
Reissom* € 880,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 62,08
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

DIESSEN-BAARSCHOTVAKANTIEPARK DUC DE BRABANT 

Reisnummer RLN 2604
Datum vertrek 28 - 06 - 2020
Datum terug 04 - 07 - 2020
Reissom* € 1.015,-
Groepsgeld* € 85,-
Annuleringsfonds* € 71,18
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

AMELANDVAKANTIEHUIS DE ZILTE WIND

Ameland is een schitterend Waddeneiland. Er 
valt zoveel te genieten; de prachtige natuur, het 
mooie strand en de unieke attracties zoals de 
paardenreddingboot. Bezichtig de 4 gezellige 
dorpjes met knusse winkeltjes en leuke musea, neem 
deel aan een excursie, vaar mee met een boottocht, 
bezoek markten en braderieën of rijd mee op een 
huifkar- of tractortocht. Kortom, ontspanning en 
vermaak zijn op Ameland verzekerd.

Verblijf  “De Zilte Wind” in Ballum op Ameland
Het groepsverblijf “De Zilte Wind” ligt in Ballum, 
het kleinste dorp op Ameland. Het huis ademt een 
gezellige, huiselijke en nostalgische boerensfeer. 
Het verblijf is in 2 gedeelten te huur, nl. 
“Oostenwind” en “Westenwind”, of als één geheel 
“De Zilte Wind”. We verblijven in “Oostenwind”,  een 
ruim 14-persoons vakantiehuis. Op de begane 
grond is de woonkamer met open keuken en 4 
slaapkamers. Verder liggen hier een badkamer met 
een ligbad/douche en toilet, een aparte douche en 
nog een apart toilet.  Op de 1e verdieping bevinden 
zich 2 slaapkamers, een badkamer met ligbad/
douche en toilet en nog een apart toilet. Buiten is 
een heerlijk terras met buitenhaard voor de zwoele 
zomeravonden.

Het leven is goed in het Brabantse land! Lekker 
doen waar we zin in hebben! Dat kan tijdens deze 
ontspannen vakantie in een mooie omgeving. 
Genieten van het Bourgondische leven midden 
in de natuur, dat doe je in Diessen-Baarschot. De 
omgeving is ideaal om leuke dingen te doen, dus 
we gaan gezellige uitstapjes maken met ons busje. 
Uiteraard is er op het park ook van alles te doen. Er 
is o.a. een verwarmd openlucht zwembad.

Verblijf Landal Park Duc de Brabant
In één van de mooiste delen van Brabant, het Land 
van de Hilver, ligt Diessen-Baarschot. Dit gezellige 
dorp ligt in de gemeente Hilvarenbeek en ligt in 
het zuiden van de provincie Noord-Brabant. De 
gemeente heeft veel  natuurschoon, zoals oude 
bossen, heide en akkerlanden en is daarom een 
ideale omgeving voor een vakantie. We verblijven 
op Landal park Duc de Brabant, waar we een 
10-persoons bungalow hebben gehuurd. De 
bungalow heeft een ruime woonkamer met een 
open keuken en buiten is een mooi terras. In totaal 
zijn er 5 slaapkamers; 2 slaapkamers op de begane 
grond met hoog-laagbedden en 3 slaapkamers op 
de 1e verdieping. Alle slaapkamers zijn voorzien 
van 2 éénpersoonsbedden. Op de begane grond is 
een aangepaste badkamer met een douche en op 
de 1e verdieping een badkamer met douchecabine 
en bad. Er zijn 3 toiletten, waarvan 1 aangepast, 
een sauna en een zonnebank. 

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Safaripark Beekse Bergen
• De Efteling 
• Nederlands Leder- en Schoenenmuseum 
• ZooParc 
• Kaarsenmakerij 

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

7-DAAGSE VAKANTIEHUIS/MINIBUS 6-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer RBE 3504
Datum vertrek 24 - 08 - 2020
Datum terug 31 - 08 - 2020
Reissom* € 1.025,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 73,13
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

ZUTENDAALBUNGALOWREIS BELGIË

Reisnummer RNL 3801
Datum vertrek 19 - 09 - 2020 
Datum terug 26 - 09 - 2020
Reissom* € 1.040,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 74,10
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 6
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

HEINOPRETPARKENREIS

Durf je in achtbanen, spookhuizen en wild-water-
banen of ben je meer van de rustige attracties? 
Het maakt niet uit, want tijdens deze reis gaan we 
naar 3 verschillende pretparken in Nederland, dus 
er is voor elk wat wils. Naast deze bezoeken aan de 
pretparken gaan we in de omgeving ook nog leuke 
uitstapjes maken.

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. De 
12-persoons bungalow heeft een ruime, gezellige 
woonkamer, de keuken heeft alle denkbare 
apparatuur en een in hoogte verstelbaar werk-
blad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoons bedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt. Tevens is er op het 
park een verwarmd buitenzwembad.

België, het land van lekkere friet, heerlijke bonbons 
en vele soorten bier! Maar ook prachtige natuur 
ontbreekt hier niet. We reizen af naar de provincie 
Limburg in België. Hier ligt het Nationale Park Hoge 
Kempen. Een park van bijna 6.000 hectare groot, 
welke 6 toegangspoorten heeft met elk een eigen 
thema. Willen we gezellig een dagje naar de stad, 
dan rijden we binnen een uur naar Hasselt, Luik, 
Brussel of Antwerpen. Maar ook vele activiteiten 
en evenementen zijn er te vinden in deze leuke 
vakantie omgeving.

Verblijf vakantiepark Mooi Zutendaal in 
Zutendaal
Zutendaal is één van de bosrijkste gemeenten 
in Vlaanderen. De toegangspoort naar het 
Nationale Park Hoge Kempen heet hier Lieteberg. 
Dit deel van het park staat in het teken van de 
insecten en imkerij.Onze luxe, vrijstaande houten 
12-persoons villa is gelegen op het Landal park 
Mooi Zutendaal. De ruime woonkamer is luxueus 
ingericht en voorzien van 2 zithoeken, een eethoek 
en 2 flatscreen-TV’s. De open keuken is compleet 
ingericht en van alle gemakken voorzien. 

Wat gaan we zeker doen
• Walibi Holland in Biddinghuizen
• Attractiepark Slagharen in Slagharen
• Avonturenpark Hellendoorn in Hellendoorn

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

De villa heeft 6 slaapkamers, waarvan één op de 
begane grond. Ze zijn voorzien van eenpersoons 
boxspringbedden. Er zijn 3 of 4 badkamers, 
waarvan 1 op de begane grond. In totaal telt de 
villa 4 toiletten, waarvan 2 op de begane grond. De 
eerste verdieping is per trap te bereiken. Buiten is 
een terras met meubilair en parasol.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te onder-nemen,bijvoor-
beeld:
• Nationale Park Hoge Kempen
•  Dagje naar steden als Hasselt, Luik, Brussel of 

Antwerpen
• Openluchtmuseum Domein Bokrijk in Genk
• Railbike in Munsterbilzen
• GaiaZOO in Kerkrade

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.

Overige informatie
Er is niet voor iedereen plaats om op de begane 
grond te slapen. Het is dus van belang dat je 
duidelijk op het inschrijfformulier aangeeft of je wel 
of geen trap kunt lopen.

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS 8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

5-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer ZNL2805
Datum vertrek 07 - 07 - 2020
Datum terug 11 - 07 - 2020
Reissom* € 1.470,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 100,43
1-persoonskamertoeslag** € 150,-
Aantal deelnemers 7-8
Aantal begeleiders 2-3
Rolstoelplaatsen 1-2
Op- en afstapplaatsen: Nijmegen, Arnhem

NEDERLANDRIVIERCRUISE OVER DE WAAL 

Reisnummer ZNL 1202
Datum vertrek 21 - 03 - 2020
Datum terug 25 - 03 - 2020
Reissom* € 1.185,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 80,93
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 5-6
Aantal begeleiders 2-3
Rolstoelplaatsen 1-2
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

EGMOND AAN ZEEHOTELREIS MET OPTREDEN VAN FRANS BAUER

Een dinnershow met Frans Bauer!!!!  Tijdens ons 
verblijf in het hotel hebben we een gezellige oer-
Hollandse dinnershow met niemand minder dan 
Frans Bauer en als special guest Dennie Christian. 
Wie wil dit nu niet, dineren, dansen en meezingen 
met Hollands grootste artiest.Maar Egmond aan 
Zee heeft voor de overige dagen nog veel meer te 
bieden. Het strand en de zee. Hier kun je het hele 
jaar lekker uitwaaien en daarna gezellig opwarmen 
in één van de strandpaviljoens en in het voorjaar 
zijn de nabijgelegen bloeiende bollenvelden een 
prachtige bezienswaardigheid. 

Verblijf Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
Hotel Zuiderduin beschikt over een restaurant, een 
brasserie/pub, bowlingbanen, een fitnessruimte, 
binnenzwembad en sauna. De 2-persoonskamers 
zijn ingericht met 2 bedden, een TV, een telefoon, 
een badkamer met ligbad en/of douche en een 
balkon of terras. Verder hebben we de beschikking 
over 2-een persoon  mindervalide kamers. 
Deze beschikken over hoog-laagbedden en een 
aangepaste douche en toilet. 

Wat gaan we zeker doen
Dinnershow met een optreden van Frans Bauer

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension. 
We lunchen buitenshuis. 

Een riviercruise geeft een gevoel van luxe. Zeker 
op de MS-Viola, een varend 5-sterren hotel van 
ruim 96 meter lang en 11,5 meter breed. Genietend 
van alles wat de MS-Viola te bieden heeft, zien we 
een afwisselend landschap met natuur, dorpjes 
en steden aan ons voorbij trekken. Gedurende de 
reis, zal de MS-Viola een aantal steden aandoen, 
zodat we deze kunnen bezoeken. We kunnen dan 
bijvoorbeeld lekker gaan winkelen, een terrasje 
pakken of misschien aan een excursie deelnemen.

Verblijf op 5***** MS-Viola
Dit in 1995 gebouwde schip (toen nog MS J. Henry 
Dunant) is, na een complete renovatie in 2019, 
opnieuw in de vaart gekomen. De aangepaste 
slaapcabines zijn sfeervol ingericht en voorzien 
van hoog-laagbedden. Alle cabines bevinden zich 
aan de buitenkant van het schip en beschikken 
over airco, flatscreen tv, Nespresso-apparaat, 
minikoelkast, kastruimte en kluisje. De aangepaste 
badkamer is voorzien van een douche, verhoogd 
toilet, wastafel en föhn. Verder biedt het schip 
4 dekken, welke met een lift of trap bereikbaar 
zijn. Het zonnedek voor een prachtig uitzicht, 
het panoramadek met o.a. een bar, restaurant, 
receptie en een kapsalon, het hoofddek met 
aangepaste slaapcabines en het benedendek met 
de overige slaapcabines.

Overige informatie
Indien je hulp nodig hebt bij het douchen, dan dien 
je een 1-persoons mindervalide kamer te boeken.

Wat gaan we zeker doen
•  1e dag: inschepen in Nijmegen en ‘s middags deze 

oudste stad van Nederland bezichtigen
•  2e dag: we varen vanuit Nijmegen naar de oude 

vestingplaats Gorinchem 
•  3e dag: we zetten vanuit Gorinchem koers naar 

Rotterdam, de grootste havenstad van de wereld  
•  4e dag: we vertrekken vanuit Rotterdam naar 

Arnhem, waar we nog van boord gaan
•  5e dag: na een uitgebreid ontbijtbuffet, gaan we 

ontschepen en afscheid nemen                                                                                                                              

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we aan welke excursies we 
eventueel mee willen doen.

Maaltijden
We verblijven aan boord op basis van volpension. 
Dat betekent: genieten van luxe ontbijtbuffetten, 
heerlijke lunches en fantastische diners.
Op één van de avonden tijdens de cruise worden 
we uitgenodigd voor “het captains dinner”. 
Elke middag is er koffie met cake en in de loop van 
de avond een snack.

5-DAAGSE CRUISE5-DAAGSE HOTEL/MINIBUS
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer ZNL2203
Datum vertrek 25 - 05 - 2020
Datum terug 29 - 05 - 2020
Reissom* € 820,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 58,18
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 5-6
Aantal begeleiders 3
Rolstoelplaatsen 1-2
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

ARCENBUNGALOWREIS VOOR DAMES IN LIMBURG 

5-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

Reisnummer ZNL3105
Datum vertrek 28 - 07 - 2020
Datum terug 02 - 08 - 2020
Reissom* €  1.220,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 84,18
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 5-6
Aantal begeleiders 2-3
Rolstoelplaatsen  1-2
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

6-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

NOORD-HOLLANDHOTELREIS DE RIJPER EILANDEN

Voor deze zorgreis hebben we gekozen voor een 
mooie locatie. We rijden met onze bus naar het 
plaatsje De Rijp in Noord-Holland. Het dorp maakt 
deel uit van de gemeente Alkmaar. Het historisch 
centrum van de Rijp ligt op loopafstand van het  
hotel. Ontdek de geschiedenis van dit mooie dorp, 
je waant je in de 17e eeuw. Hotel De Rijper Eilanden 
bevindt zich op 15 minuten rijden van Alkmaar, 
30 minuten van Amsterdam en Volendam en 
ongeveer 30 minuten van de mooie stranden van 
Bergen aan Zee. 

Verblijf hotel De Rijper Eilanden in de Rijp
Dit is geen standaard hotel, maar een combinatie 
van hotel en museum! De eigenaar is namelijk 
een verzamelaar van rariteiten en het hotel staat 
vol met oude gebruiksvoorwerpen, speelgoed 
en huishoudelijke apparatuur. Er is zelfs een 
grote modelspoorbaan! Iedereen kan van dit 
alles genieten omdat het hotel drempelvrij is. 
Het hotel beschikt ook nog over een aangepaste 
fluisterboot. Zo kunnen we de omgeving dus ook 
vanaf het water bekijken. Onze 2-persoons kamers 
zijn comfortabel ingericht met 1-persoonsbedden  
en een ruime badkamer met douche en toilet, 
voorzien van steunstangen.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• De kaasmarkt in Alkmaar
• Het Zuiderzeemuseum
• Varen met een fluisterboot 

Gelegen tussen de heide en bossen van het 
prachtige Nationaal Park De Maasduinen ligt de 
parel van Noord-Limburg: Arcen. Aan de Maas, op 
de grens met Duitsland is het goed vertoeven in 
dit vestingstadje. Pak een drankje op het terras, 
maak een wandeling door de kasteeltuinen of 
breng een bezoek aan de Hertog Jan brouwerij. 
En  willen we er echt even helemaal tussenuit? 
Dan is Thermaal bad Arcen de ultieme bron van 
ontspanning. Het is op en top genieten in het 
noorden van Limburg.

Verblijf Resort Arcen
Resort Arcen maakt van ieder verblijf een feest! 
Met een overdekt zwembad, een zwemmeer en 
visvijver is waterpret gegarandeerd. Ook de andere 
faciliteiten maken dat we ons hier niet snel zullen 
vervelen: geitjes voeren op de kinderboerderij, een 

 Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van halfpension. 
We lunchen buitenshuis.

hole-in-one slaan op de midgetgolfbaan of een 
lekkere pizza eten in het restaurant. De vrijstaande 
ruime 12-persoons bungalow heeft een ruime 
woonkamer met flatscreen TV, DVD speler en 
WiFi. De keuken is van alle gemakken voorzien. In 
totaal zijn er 6 slaapkamers; 2 op de begane grond 
en 4 op de 1e verdieping. Alle slaapkamers zijn 
voorzien van 2 éénpersoonsbedden. De bungalow 
beschikt over 4 badkamers; 2 op de begane grond 
en 2 op de 1e verdieping. Buiten is een terras met 
tuinmeubilair.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen, bijvoor-
beeld:
• Kasteeltuinen Arcen
• Het Aardbeienland
• Attractiepark Toverland
• Dagje Duitsland

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden of we 
lunchen/dineren onderweg tijdens de uitstapjes.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.
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Reisnummer NL5201
Datum vertrek 21 - 12 - 2020
Datum terug 28 - 12 - 2020
Reissom* € 1050,-
Groepsgeld* € 100,-
Annuleringsfonds* € 74,75
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

8-DAAGSE BUNGALOW/MINIBUS

HEINOKERSTVAKANTIE

De gezellige kerstdagen zijn bij uitstek geschikt 
voor een heerlijke week in een luxe bungalow. We 
gaan met onze minibus op pad om via een leuke 
route te belanden in het mooie Overijssel. De 
omgeving biedt veel bezienswaardigheden en een 
dagje naar buurland Duitsland behoort tot de 
mogelijkheden. Een bezoek aan de kerstnachtdienst 
of een kerstmarkt mag deze week natuurlijk niet 
ontbreken. We zullen ons deze dagen niet vervelen. 
Tijdens de Kerstdagen gaan we niet koken maar 
gaan we heerlijk uit eten. En... alle activiteiten staan 
in het teken van gezelligheid. Geniet deze kerst in 
Heino op zijn best!

Verblijf Landgoed Old Heino
Landgoed Old Heino ligt op de grens van de 
Sallandse Heuvelrug en de mooie IJsselvallei. Op 
steenworp afstand ligt Heino, waar we terecht 
kunnen voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit 
Heino liggen de winkelsteden Zwolle en Raalte 
op 20 minuten rijden en belanden we binnen 40 
minuten in de prachtige Hanzestad Deventer. De 
12-persoons bungalow heeft een ruime, gezellige 
woonkamer, de keuken heeft alle denkbare 
apparatuur en een in hoogte verstelbaar werk-
blad. Er zijn zes 2-persoons slaapkamers met 
1-persoonsbedden. Er zijn 3 badkamers, waarvan 
één met hulpmiddelen en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepast. De woning beschikt over twee 
terrassen, waarvan 1 overdekt.

Wat gaan we zeker doen
• Kerstmarkt bezoeken
• 25 december: Kerstdiner met live cooking 
• 26 december: Verrassingsdiner

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
De begeleiders bereiden de maaltijden voor 
ons of we lunchen/dineren onderweg tijdens de 
uitstapjes.

Medio 2020 verschijnt er dus weer een najaars-/feestdagen reisgids voor 2020. Wil je deze 
gids ontvangen, dan kun je dat aangeven op het zomer-inschrijfformulier 2020, of je kunt deze 
telefonisch of per mail aanvragen.

Najaars- en feestdagen 
reisgids 2020
In deze voorjaar/zomer reisgids staan al enkele reizen voor de feestdagen 2020.
Echter zal ons aanbod voor de najaarsreizen en reizen tijdens de feestdagen nog worden 
uitgebreid. Deze reizen zijn dan te vinden in de najaars-/feestdagen reisgids 2020.
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.

Reisnummer NL 5203
Datum vertrek 23 - 12 - 2020
Datum terug 28 - 12 - 2020
Reissom* € 1.235,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 84,18
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

ODOORNKERSTVAKANTIE HOTEL DE ORINGER MARKE

6-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

Reisnummer NL 5202
Datum vertrek 22 - 12 - 2020
Datum terug 27 - 12 - 2020
Reissom* € 1.220,-
Groepsgeld* € 75,-
Annuleringsfonds* € 84,18
1-persoonskamertoeslag** € 125,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

6-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

ALMELOKERSTREIS PRESTON PALACE

The most wonderful time of the year! Er is geen 
betere manier om kerst te vieren dan met elkaar 
in het sfeervolle Preston Palace. In dit all inclusive 
hotel en uitgaanscentrum zijn vele mogelijkheden 
voor een aantal gezellige dagen. Er is een 
subtropisch zwemparadijs, een indoor-kermis, een 
spelotheek, een gedeelte met diverse faciliteiten 
voor spel en ontspanning, een feestzaal met elke 
avond live muziek en een bioscoop. Ook zijn er 
diverse restaurants, barretjes en een koffiecorner, 
waar een ruim aanbod aan culinaire heerlijkheden 
wordt geserveerd.

Verblijf Preston Palace
In de omgeving van het hotel zijn veel natuur-
gebieden en vind je niet ver rijden van het hotel 
leuke plaatsen als Hengelo, Enschede, Nijverdal 
en Rijssen. De classic hotelkamer is sfeervol 
en modern ingericht en biedt alles voor een 
prettig verblijf. De kamer is voorzien van apart 
opgemaakte boxspring bedden, een gezellig zitje, 
bureau, kluisje, stortdouche, toilet, föhn, flatscreen 
tv en gratis WiFi. De kamers zijn bereikbaar met 
een lift.

Een volledig en goed verzorgde Kerstvakantie,  op 
basis van volpension. Hotel De Oringer Marke is 
een super uitvalsbasis voor deze afwisselende 
Kerstvakantie. Het hotel bevindt zich in de  prachtige 
natuur en biedt heel veel mogelijkheden voor 
gezellige dagjes uit. Tijdens deze vakantie gaan we 
natuurlijk in stijl de Kerst vieren maar gaan we ook 
een aantal excursies doen, die allen in de Kerstsfeer 
zijn.

Verblijf hotel “De Oringer Marke” in Odoorn 
Odoorn ligt op de Hondsrug. Dit is een 70 
kilometer lange zandrug die van Emmen tot 
Groningen loopt. Het gebied bestaat uit naald- 
en loofbossen, meren, weides, dorpen, beken, 
stuifzanden, heidevelden en akkers. “De Oringer 
Marke” is een heerlijk hotel met sfeervol ingerichte 
kamers, een schitterende omgeving en eindeloze 
mogelijkheden voor uitstapjes in de omgeving. 
Het hotel telt 33 kamers. De 2 persoonskamers 
hebben apart opgemaakte bedden en beschikken 
over een douche en/of bad, toilet, flatscreen TV, 
kluisje en telefoon. Tevens zijn er in het hotel 6 
bowlingbanen en is er de mogelijkheid tot karaoke. 
De kamers zijn allemaal per lift bereikbaar. 

Wat gaan we zeker doen
•  bezoek museum Havezate Mensinge in 

Kerstsfeer
• Verrassings zwerftocht
•  Gelegenheid om naar de Kerstavonddienst 

te gaan
•  1e Kerstdag deelnemen aan de traditionele 

wandeling met Klaasjan. ’s Avonds op 1ste 
kerst dag is er een 4 gangen-diner met 
verrassing

Wat gaan we zeker doen
We gaan genieten van alles wat Preston Palace 
en omgeving ons tijdens de feestdagen te bieden 
heeft.

Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all inclusive.

Overige informatie
De doucheruimte is niet geschikt voor het verlenen 
van hulp bij het douchen. Tevens heeft deze 
doucheruimte geen aanpassingen en dient de 
deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens het 
douchen.

Rolstoel/rollator: Bij gebruik van een inklapbare 
rolstoel en/of rollator is het vanwege de 
beperkte ruimte op de kamer noodzakelijk dat 
je een 1 persoonskamer boekt, deze kamers zijn 
beperkt beschikbaar.

•  2e Kerstdag beginnen we met een uitgebreide 
brunch. Op 2e kerstdag is er ‘s avonds een 
4- gangen kerst buffet met live muziek in de 
Oringer zaal

•  Avondprogramma: Naast de kerstavonden met 
live muziek is er een filmavond en een quizavond 
inbegrepen tijdens deze reis

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van volpension. 

Overige informatie
De doucheruimte is niet geschikt voor het verlenen 
van hulp bij het douchen. Tevens heeft deze 
doucheruimte geen aanpassingen en dient de 
deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens het 
douchen.
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* Zie reisvoorwaarden in deze reisgids
** Beperkt beschikbaar
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Deze reis is geschikt voor deelnemers die vol doen 
aan de sterrenindicatie bovenaan deze pagina, 
rekening houdend met bovengenoemde overige 
informatie. Voor verdere uitleg van de sterren
indicatie, zie pagina 6 van deze reisgids.
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Reisnummer NL 5301
Datum vertrek 29 - 12 - 2020
Datum terug 02 - 01 - 2021
Reissom* € 1135,-
Groepsgeld* € 60,-
Annuleringsfonds* € 77,68
1-persoonskamertoeslag** € 100,-
Aantal deelnemers 7
Aantal begeleiders 2
Rolstoelplaatsen 1
Op- en afstapplaatsen: Emmeloord, Lelystad, Eemnes, 
Rosmalen of Venlo

5-DAAGSE HOTEL/MINIBUS

ALMELOOUD EN NIEUW REIS

Oud en Nieuw in Preston Palace. “The place to 
be” om 2020 perfect af te sluiten en 2021 mega 
feestelijk te beginnen. Happy New Year! Met 
top entertainment en een gezellige sfeer is een 
onvergetelijk jaar wisseling gegarandeerd! Er zijn 
verschillende thema-cafeetjes in de barstraat of we 
gaan onze zangkunsten laten horen in het karaoke 
café. Een biljartje leggen, bowlen, zwemmen in 
het subtropisch zwemparadijs of naar de indoor 
kermis. En natuurlijk genieten we tussendoor van 
de heerlijke buffetten. Eigenlijk teveel om op te 
noemen en allemaal all-in!

Verblijf Preston Palace
Preston Palace is het gastvrije all-in hotel en 
uitgaanscentrum in Twente. Een populaire be-
stem ming met verrassend veel faciliteiten onder 
één dak. We verblijven in de 2-persoons Classic 
hotelkamers. Deze zijn sfeervol en modern ingericht 
en bieden alles voor een prettig verblijf. De kamer 
is voorzien van 2 losse boxsprings, bureau, kluisje, 
stortdouche, toilet, föhn, 32 inch flatscreen tv, 
gratis WiFi en heeft een pvc vloer.

Wat gaan we zeker doen
We gaan zoveel mogelijk genieten van alles wat 
Preston Palace ons tijdens de feestdagen te 
bieden heeft.
 
Mogelijkheden tot uitstapjes
Ter plaatse bespreken we wat we (verder nog) 
gaan doen. In de omgeving zijn er genoeg leuke 
activiteiten/uitstapjes te ondernemen.

Maaltijden
We verblijven in het hotel op basis van all-inclusive.

Overige informatie
De doucheruimte is niet geschikt voor het verlenen 
van hulp bij het douchen. Tevens heeft deze 
doucheruimte geen aanpassingen en dient de 
deelnemer dus zelfredzaam te zijn tijdens het 
douchen. 

Rolstoel/rollator: Bij gebruik van een inklapbare 
rolstoel en/of rollator is het vanwege de 
beperkte ruimte op de kamer noodzakelijk dat 
je een 1 persoonskamer boekt, deze kamers zijn 
beperkt beschikbaar.

Reisvoorwaarden
1. Begripsbepaling In de tekst worden begeleide 
groepsvakanties omschreven als “reis”. Stich ting 
Poldermaat begeleide vakanties met Schik wordt 
in de tekst omschreven als “de Stichting”.

2. Inschrijving De inschrijving van een reis komt 
tot stand door het insturen van het volledig 
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van 
de Stichting.

3. Optie Het is mogelijk om vrijblijvend een optie 
(voorlopige boeking) te nemen op een vakantie. 
Dit kan (bij voorkeur) telefonisch of per e-mail. De 
optie blijft 10 dagen geldig. Een optie wordt pas 
een inschrijving zodra we het volledig ingevulde 
inschrijfformulier binnen de 10 dagen hebben 
ontvangen. Een inschrijving is ook afhankelijk van 
het aantal beschikbare plaatsen op de reis en van 
de geschiktheid van de deelnemer voor die reis. 
Als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de 
inschrijving omgezet in een definitieve boeking. 
Zodra de boeking definitief is gemaakt, ontvang 
je een bevestiging in de vorm van een factuur. 
Controleer deze goed, want de boeking is nu 
definitief. Dit betekent dat je geen herroepingsrecht 
meer hebt.

4. Reiskeuze De deelnemer (of ouders/begeleiders) 
is verplicht bij de reiskeuze een goede afweging te 
maken of die reis wel past bij zijn/haar lichamelijke 
en geestelijke mogelijkheden. Als daar bij de 
Stichting gerede twijfel over bestaat, behoudt zij 
zich het recht voor om in overleg met de deelnemer 
en/of ouders/begeleiders de reiskeuze te wijzigen 
of de deelnemer niet toe te laten op een reis.

5. Tweede reiskeuze Geef op het inschrijf for-
mulier altijd een tweede keus aan, zodat we 
teleurstellingen kunnen voorkomen. Als een reis 
niet doorgaat, volgeboekt is of niet geschikt is voor 
jou, dan heeft de Stichting het recht je in te delen 
op je tweede keuze. Is er voor een reis (te) veel 
belangstelling, dan wordt geprobeerd een tweede 
reis te organiseren. Het kan zijn dat hierdoor de 
oorspronkelijke vertrekdatum wijzigt.
6. Rolstoel Op een aantal reizen kunnen deel-
nemers mee die gebruik maken van een rolstoel of 
rollator. Wel dient de deelnemer zich binnenshuis 
zonder rolstoel of rollator te kunnen redden. Alleen 
op de “Rustig aan reizen” en “Zorg reizen” mag 
de deelnemer zijn/haar hulpmiddel binnenshuis 

gebruiken. Op alle reizen geldt dat de rolstoel 
inklapbaar moet zijn. Dit artikel geldt niet voor de 
reizen op maat.

7. Toestemming De deelnemer (m/v) dient -zo 
nodig- toestemming te hebben van ouder(s)/
verzorger(s) of eventueel anderszins wettig ver-
tegen woordiger(s). Hij/zij machtigt de Stichting om 
ouder(s)/verzorger(s) of arts te raadplegen.

8. Uitsluitingen Als daar aanleiding toe is, behoudt 
de Stichting zich het recht voor deelnemers niet te 
laten vertrekken of vervroegd naar huis te doen 
afreizen. Redenen kunnen zijn:
a.  onvolledige of onjuiste informatieverstrekking 

op het inschrijfformulier;
b.  niet hebben voldaan aan de financiële 

verplichtingen behorend bij de geboekte reis;
c.  onaangepast gedrag waardoor het 

vakantieplezier van andere deelnemers wordt 
aangetast;

d.  gedrag waardoor contact met politie en/of 
justitie onvermijdelijk is;

e.  niet beschikken over de juiste (geldige) 
reisdocumenten.

Wanneer de Stichting genoodzaakt is een deel-
nemer voortijdig van de reis af te halen, is zij ook 
genoodzaakt extra gemaakte kosten voor vervoer 
en begeleiding, aan de deelnemer of zijn/haar 
wettelijk vertegenwoordiger door te belasten. 
De Stichting is niet verplicht tot restitutie van de 
reissom.

9. Wijzigingen Wijzigingen die voor vertrek van 
de reis door de deelnemer aan de Stichting 
worden doorgegeven, kunnen wijzigingskosten 
tot gevolg hebben bij de touroperator en/of de 
tussenpersoon. De Stichting berekend deze kosten 
door aan de deelnemer. Wijzigingen kunnen alleen 
in overleg met en onder goed keuring van de 
Stichting doorgevoerd worden.

10. Bevestiging Als je je op een reis inschrijft, 
ontvang je binnen 2 weken na de definitieve 
boeking een bevestiging van de reis, de voor-
waarden van het annuleringsfonds (indien je hebt 
aangegeven dat je aan dit fonds wilt deelnemen) 
en een verzoek tot betaling.
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11. Betaling Binnen 2 weken na ontvangst van de 
factuur dien je de aanbetaling te voldoen. Deze 
aanbetaling bedraagt € 250,00 van de reissom 
(reissom is inclusief groepsgeld), vermeerderd 
met de eventuele kosten voor deelname aan 
het annuleringsfonds. Het resterende bedrag 
(eventueel inclusief toeslag aangevraagde 
1-persoonskamer en/of haal- en brengservice) 
dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te worden 
voldaan. Voor het betalen van de meerkosten 
vanuit de PGB dien je een zorgovereenkomst in te 
vullen en naar de Stichting te sturen. Je kunt deze 
overeenkomst aanvragen bij de SVB.

12. Reissom In de reissom zijn inbegrepen de 
overnachtingen (zie artikel 13.), alle maaltijden, 
begeleidingskosten, vakantiefotoboek, uitstap jes 
volgens programma, reisverzekering en een beperkt 
aantal consumpties. Ook het groepsvervoer vanaf 
het in de brochure vermelde beginpunt tot het 
eindpunt van de reis is inbegrepen in de reissom. 
De reis naar het beginpunt en vanaf het eindpunt 
is voor rekening van de deelnemer. Het groepsgeld 
is bedoeld voor gezamenlijke uitgaven zoals 
consumpties, entreegelden en/of uitstapjes voor 
zover deze niet in de reissom zijn inbegrepen. Niet 
inbegrepen in de reissom:
•  GGTO bijdrage (verplicht)
•  Reserveringskosten (verplicht)
•  1-persoonskamer toeslag (optioneel)
•  Annuleringsverzekering (optioneel)
•  Haal- en brengservice (optioneel)
•  Persoonlijke uitgaven
•  Extra consumpties
•  Zakgeld

13. Overnachtingen Wanneer je alleen reist, over-
nacht je standaard op een 2-persoons- of bij hoge 
uitzondering op een 3-persoons kamer met een 
deelnemer van hetzelfde geslacht. In sommige 
accommodaties slaap je in een 2-persoonsbed 
met apart opgemaakte bedden, maar wel in 
één bedombouw. Op een aantal reizen is het 
mogelijk om een 1-persoonskamer te boeken. Dit 
is te allen tijde op aanvraag en onder voorbehoud 
van beschikbaarheid. Voor een 1-persoonskamer 
geldt een toeslag. Je hebt alleen recht op een 
1-persoonskamer als dit bevestigd staat op de 
factuur en je de toeslag hiervoor hebt betaald. In 
alle andere gevallen deel je een kamer met één of, 
in uitzonderingsgevallen, meerdere deelnemers. In 
principe slapen er geen deelnemers op de kamer 
van de reisbegeleiders. Deelnemers met een 
relatie die een kamer wensen te delen, dienen dit 
op het inschrijfformulier aan te geven.

14. Annuleringskosten Als je voor een reis bent 
ingeschreven en je besluit niet mee te gaan, dan 
zijn daaraan kosten verbonden. De hoogte hiervan 
is afhankelijk van het tijdstip waarop je annuleert. 
Tot 8 weken voor vertrek is dat de aanbetaling;
•   Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling 

+ 25% van het restantbedrag;
•   Tot 4 weken voor vertrek de aanbetaling 

+ 50% van het restantbedrag;
•   Tot 1 week voor vertrek de aanbetaling 

+ 75% van het restantbedrag;
•   Daarna de volledige reissom.
Indien je deelneemt aan het annuleringsfonds 
worden bovenstaande kosten volgens de 
voorwaarden van het fonds vergoed. De Stichting 
biedt haar deelnemers de mogelijkheid om deel 
te nemen aan het annuleringsfonds, dit is echter 
niet verplicht. De kosten voor deelname aan het 
annuleringsfonds bedragen 6% van de reissom 
inclusief het groepsgeld. In de gids staat per reis 
het exacte bedrag vermeld. Gezien bovenstaande 
adviseren wij je om altijd een annuleringsverzekering 
af te sluiten.

15. Reisverzekering Een groepsreisverzekering is 
opgenomen in de reissom. De voorwaarden staan 
beschreven op de website. Op verzoek worden de 
voorwaarden toegestuurd. Bij schade geldt een 
eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis.
16. Minimum aantal deelnemers Het doorgaan 
van de vakanties van de Stichting vereist een 
minimum aantal van 4 deelnemers per reis. 
Beneden dit aantal kan de reis in principe niet 
worden uitgevoerd. Tot 10 weken voor vertrek 
heeft de Stichting het recht de reis te annuleren bij 
onvoldoende deelname. Reizen met touroperators 
kunnen tot kort voor vertrek alsnog worden 
geannuleerd of gewijzigd. De Stich ting zal zich in 
deze tot het uiterste inspannen om te proberen je 
een gelijkwaardig alternatief te bieden.

17. Vliegreizen Bij de vliegreizen wordt er bijna altijd 
gebruik gemaakt van chartervluchten. Je dient er 
rekening mee te houden dat het kan voorkomen 
dat er ’s nachts gevlogen wordt. Vlucht tijden en 
accommodaties op een vlieg vakantie zijn altijd 
onder voorbehoud. Stichting Poldermaat zal indien 
nodig altijd voor een gelijkwaardige accommodatie 
zorgen op de aangegeven vakantiebestemming. 

18. Vakantie bescheiden Drie weken voor vertrek 
ontvang je per post alle gegevens die je nodig 
hebt om je reis voor te bereiden. De gegevens 
omvatten je opstapplaats en tijden, bagagelabels, 
een medicijnkaart en een infor matie boekje 
met onder andere een bagage advieslijst, een 

beknopt overzicht van de dekking reisverzekering, 
informatie over de bestemming, de begeleiders 
en de groepssamenstelling. Bij vliegreizen en bus-
excursiereizen ontvang je de vakantie bescheiden 
uiterlijk 7 dagen voor vertrek.

19. Aansprakelijkheid Stichting De Stichting 
staat garant voor een correcte uitvoering van de 
vakantie, mits er geen sprake is van overmacht. De 
Stichting is niet aansprakelijk indien de deelnemers 
aanwijzingen van de begeleiding negeren. De 
aansprakelijkheid voor mogelijk ontstane schade 
aan zaken van derden en/of personen rust in een 
dergelijk geval volledig bij de deelnemer.

20. Identificatieplicht In Nederland moet ieder-
een van 14 jaar en ouder een geldig iden ti-
teits bewijs kunnen tonen als politie of andere 
toezichthouders daar om vragen. Kun je dit niet, 
dan riskeer je een boete. Daarom is het belangrijk 
dat je altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. 
Je kunt je identificeren met een geldig paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. De Stichting is niet 
aansprakelijk voor kosten die ontstaan doordat 
de deelnemer niet in het bezit is van een geldig 
identiteitsbewijs.

21. Paspoort/Europese identiteitskaart Als je 
naar het buitenland reist dan dien je, afhankelijk 
van het land, in het bezit te zijn van een geldig 
paspoort of Europese identiteitskaart. Voor 
een aantal landen geldt dat het paspoort of 
de Europese identiteitskaart bij terugkomst in 
Nederland nog een bepaalde periode geldig moet 
zijn. De Stichting deelt de deelnemer schriftelijk 
mee welk document voor de betreffende vakantie 
verplicht is en welke eisen er gesteld worden 
aan de geldigheid van het document. Als bij 
vertrek blijkt dat het reisdocument niet geldig is 
of vergeten blijkt, dan kan de deelnemer niet aan 
de reis deelnemen. Je hebt dan geen recht op 
terugbetaling van de reissom. De Stichting kan in 
deze op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld.

22. Vaccinaties Voor bepaalde landen is het aan 
te raden om je te laten vaccineren tegen bepaalde 
ziektes. Als vaccinatie nodig is dan wordt dat 
door de Stichting schriftelijk aan de deelnemer 
meegedeeld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk 
dat de vaccinatie ook daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. De kosten voor vaccinatie zijn voor 
rekening van de deelnemer. Een aantal ziekte-
kostenverzekeraars geven een (gedeeltelijke) 
vergoeding voor de gemaakte vaccinatiekosten.

23. Publicatie van foto’s Tijdens de vakanties 
van de Stichting worden er foto’s gemaakt. Een 
aantal van deze foto’s worden gebruikt voor het 
vakantiefotoboek dat elke deelnemer ontvangt. 
De leukste foto’s worden tevens gebruikt voor 
publi catie in de reisgids, voor de website en de 
verschillende media. Als je niet wilt dat er foto’s 
waar jij op staat worden gebruikt voor publi catie, 
dan dien je dit aan te geven op het inschrijf-
formulier.

24. Klachten/Kwaliteitsbeheer Vanzelfsprekend 
doen wij er alles aan om onze reizen tot volle 
tevredenheid uit te voeren. Mocht je tijdens de reis 
niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan dien je 
dit direct aan de begeleiding van de reis te melden. 
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt 
afgehandeld dan dien je de klacht schriftelijk binnen 
4 weken na afloop van de reis aan de Stichting te 
melden. Je ontvangt een bevestigingsbrief en 
binnen vier weken wordt er inhoudelijk op de klacht 
gereageerd.

25. NBAV De Stichting is aangesloten bij de 
Nederlandse Branchevereniging Aangepaste 
Vakanties (NBAV). De NBAV hanteert voor aan-
gesloten reisorganisaties een kwaliteits keurmerk 
zodat je als deelnemer weet dat de kwaliteit 
van de reis en de organisatie in orde is. Mocht er 
onverhoopt toch iets fout gaan dan hanteert de 
NBAV een klachtenprocedure die bindend is voor 
alle NBAV leden.

26. GGTO Stichting Poldermaat begeleide vakan-
ties met Schik is deelnemer aan het Garantie-
fonds GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde 
Touroperators). Een garantie regeling als deze is 
voor iedere aanbieder van pakket reizen wettelijk 
verplicht. Details over hetgeen wordt vergoed, kun 
je vinden in de garantie regeling op de website van 
GGTO: www.stichting-ggto.nl 

27. Fouten/wijzigingen van de reisgegevens Bij 
het samenstellen van het in deze brochure om-
schreven reisprogramma waren nog niet alle 
gegevens bekend. Het kan dus gebeuren dat 
er wijzigingen komen op de in de gids vermelde 
gegevens. Fouten of wijzigingen binden de Stichting 
niet. Wijzigingen worden aan de deelnemer door-
gegeven zodra deze bekend zijn.



Stichting Poldermaat
begeleide vakanties met Schik 

wenst iedereen alvast 
een leuke vakantie!

MET SCHIK
POLDERMAAT begeleide vakanties met SCHIK


