
Stichting Breek-Uit            Anders dan in het verleden is  
Om mensen met een      

verstandelijke beperking er op uit te kunnen   er dit jaar geen vakantiemarkt 

laten trekken  

Bankrekening: NL76 RABO 0125374194 
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a. Opgave: via bijgaand inschrijfformulier naar het aangegeven post- of mailadres. Vul 

dit precies in, dat voorkomt teleurstellingen bij jezelf en medereizigers. Onvoldoende 
ingevulde opgaven o.a. mobiliteitsbeperkingen kan tot latere afwijzing leiden. 

b. Periode: de beoogde reisperiodes zijn indicaties, omdat voor de een aantal reizen de 
precieze tijd nog niet door de reisorganisaties is opgegeven of de beschikbaarheid 
nog niet is vastgelegd.  Aan diegenen die zich hebben opgegeven worden zo spoedig 
mogelijk nadere details gestuurd. Indien er onverhoopt veranderingen plaatsvinden 
kun je zonder verdere verplichtingen van deelname afzien. 

c. Verzekering: Breek-Uit heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Annulering 
is alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte van de reiziger of van een 
overlijdensrisico van directe familieleden zoals ouders, broers, zussen; een serieuze 
doktersverklaring is vereist; je krijgt dan 85% van de reissom terug. Terugreiskosten 
zijn voor eigen rekening voor zover niet door de reisverzekering gedekt.. Het staat u 
vrij voor eigen rekening een annuleringsverzekering af te sluiten. 

d. Vertrek en terugkomst: deze worden nader aangegeven in de 
kennismakingbijeenkomst of de laatste reisinfo voor het vertrek. 

e. Betaling: wij stellen een machtiging voor automatische incasso sterk op prijs om de 
organisatie zo eenvoudig mogelijk te houden. Deze wordt op het inschrijfformulier 
aangegeven. Als de reis definitief doorgaat ontvang je hiervan bericht, dit is tevens de 
factuur. Ongeveer 2 weken na het definitief doorgaan is 20% van de reissom 
verschuldigd, de rest ca. 6 weken voor vertrek. 

f. Risico: op reis gaan is nooit zonder risico’s al zullen wij er alles aan doen de reis zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Het blijft echter je eigen risico. 

g. Kosten: de aangegeven prijzen zijn incl. vervoer, verblijf op basis van een  2 of 3 
persoonskamer, de maaltijden, verzekering en enkele uitstapjes. Het aangegeven 
zakgeld is een indicatie en is inclusief de bijdrage aan de groepspot.  De prijs is op 
basis van volle bezetting en met de huidige, soms voorlopige, informatie. Mochten er 
later afwijkingen komen dan wordt met de ingeschreven deelnemers overlegd. 

h. Vereiste niveaus: Bij reizen worden indicaties voor mobiliteit, persoonlijke verzorging 
en flexibiliteit gegeven. Houd je daaraan en vul op het inschrijfformulier 
bijzonderheden, bijv. beperkingen bij traplopen etc., in. Hierdoor kunnen wij de juiste 
mensen bij een reis indelen 
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i. Voorbehouden: als de bezetting niet optimaal is kunnen reizen worden afgelast en 
andere juist vaker gehouden. Ook kan een onevenwichtige groepssamenstelling 
aanleiding zijn gegadigden niet mee te laten gaan of een ander voorstel te doen. Ook 
moeten er natuurlijk voldoende begeleiders belangstelling hebben. 

j. Bijzondere begeleiding. Belangstellenden met ernstiger mobiliteit- of psychische 
problemen kunnen bij bepaalde reizen worden geweigerd als de samenstelling van 
de groep of het karakter van de reis de indeling niet toelaat. Er zal dan naar 
alternatieven worden gezocht. Bij voldoende belangstelling kan een reis worden 
samengesteld die in het bijzonder bedoeld is voor mensen die door lichamelijk 
beperkingen niet aan in het programma opgenomen reizen kunnen deelnemen. 

k. Algemeen. Verschillende vakantiebestemmingen zijn gekozen in overleg met 
mensen die al jaren samen op vakantie gaan. Deze personen hebben voorrang bij de 
inschrijving. Indien van toepassing is vermeld dat slecht een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar is. 

 

 
1. Riviercruise over de Rijn en Moezel 
8 dagen, volpension, zondag 18 t/m zondag 25 juni 2017.  
  

Vakantie-informatie. De deelnemers worden met 
een comfort class touringcar naar Keulen gebracht. 
Hier schepen ze in en vertrekken de volgende dag 
vroeg uit de haven van Keulen naar Andernach, 
een van de oudste steden langs de Rijnoever. Op 
de derde dag naar Cochem aan de Moezel. Met 
taxi’s worden de deelnemers naar de Reichburg 
gebracht. Een kasteel dat hoog boven Cochem  op 
een berg staat.. Daarna vaart het schip naar 
Boppard. Dit stadje is bekend vanwege zijn 

bijzondere bezienswaardigheden. Van Boppard naar de wijnstad Rüdesheim. Hier 
stappen de gasten op een boemeltreintje en bezoeken zij het beroemde 
muziekmuseum. Zij krijgen een leuke en vooral muzikale rondleiding. 
Op dag zeven vaart het schip eerst naar Köningswinter en gaan de deelnemers met 
de treintje naar de Drachenfels. ’s Middags vaart het schip terug naar Keulen. De 
volgende ochtend verlaten de gasten het schip en gaan ze per touringcar terug naar 
Nederland. 
Je reist met de MS. Prinses Christina. Het schip geniet een grote populariteit, 
hetgeen het  mede te danken heeft aan de uitstekende verzorging en de 
ongedwongen sfeer aan boord. Dit comfortabele schip is recentelijk gemoderniseerd 
en van alle gemakken voorzien. Aan boord treft je onder andere een gezellige salon 
met dansvloer, bar, deels overdekt zonnedek en een sfeervol restaurant. 
Inbegrepen: Alle maaltijden aan boord van het schip en deelname aan enkele 
uitstapjes vanuit de plaatsen waar het schip aanmeert.. 
Bijzonderheden: Geschikt voor mensen die van een rustige en ontspannen vakantie 
houden. Het is wenselijk dat de deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een 
groep. De deelname van personen die afhankelijk zijn van het gebruik van rollater is 
geen probleem alleen de deelnemers moeten in staat zijn op het schip zonder rollater 
– zo nodig met ondersteuning van de begeleiding -  te lopen. 
Personen, die deel uitmaken van een vaste groep vakantiegangers en voor deze reis hebben 
gekozen, krijgen voorrang bij de inschrijving. Er is maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 

Kosten:  € 1050,- zakgeld € 75,-. 

 
  



 

2. Marinapark Volendam. Wo 24 t/m ma 29 mei; 6 dagen. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie. Volendam wie kent deze 

woonplaats nou niet. Artiesten als Jan Smit, BZN, 
Nick en Simon zijn hier groot geworden en wie weet 
komen we ze ergens in Volendam wel tegen...... 
Het park ligt aan het water en er is een mooie 

jachthaven en ligt op nog geen 15 minuten lopen naar het centrum van Volendam. 
In Volendam kun je foto's in klederdracht laten maken, met de boot naar Marken, een kaas- 
of klompenmaker bezoeken, bij de Hoornse vaart molens bezichtigen. Kortom een vakantie 
in een wel heel bekende plaats, waar je veel kunt ondernemen en kunt zien 
Vakantiepark: Het park ligt aan het IJsselmeer en is in 
typisch Volendamse stijl gebouwd. Je verblijft in een 10 
persoons bungalow met 2 verdiepingen.  
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. 
Gedeeltelijk worden de maaltijden samen met de 
begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep 
kunnen functioneren en moeten grotendeels 
zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten: € 460,-; Zakgeld € 60,-. 

3. Waterpark Veerse Meer Arnemuiden. 12 t/m 16 juni; 5 dagen. Vervoer met 
minibus 

Vakantie-informatie 
Waterpark Veerse Meer ligt centraal in Zeeland. Vanuit het 
park zijn diverse leuke steden en bezienswaardigheden snel 
bereikbaar. Het historische centrum van Zierikzee is zeker 
een bezoekje waard. Maar je zit ook binnen 10 minuten in 
het centrum van Middelburg. Ook Vlissingen is dichtbij waar 
je grote zeeschepen die naar Antwerpen varen ziet langs 
komen.  

 
Vakantiepark:.Veerse Meer is een nog nieuw park en ligt op het eiland Walcheren. Op het 
park is veel te doen en in de directe omgeving vind je veel attracties die met water te maken 
hebben. Voor de vakantiegangers staat een grote woning, gebouwd tegen een dijk ter 
beschikking. 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden 
samen met de begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten: € 380,-; Zakgeld € 60,-  

 
4. Dierenbos Vinkel. 19 t/m 23 juni; 5 dagen. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie.  
Vakantiepark Dierenbos is gelegen te Vinkel  (tussen Oss en 
den Bosch).   
De naam van het park zegt het al. Er zijn veel dieren zoals  
pony’s , damherten,  zwijntjes, geiten, ganzen enz. enz. Je 
kunt hier ook de dieren verzorgen als je dat wilt. Op het park 
is een restaurant en je kunt er bowlen en minigolf spelen. 
Ook een bezoek aan safaripark Beekse Bergen is de moeite 

waard.. Samen met de begeleiding ga je de omgeving verkennen.  Vlak bij ligt de ”hoge 
heide” een zandverstuiving die wel lijkt op een woestijn. Verdere uitstapjes zijn mogelijk o.a. 
naar den Bosch. Bezoek aan de kathedraal St. Jan en een lekkere Bossche bol  eten. Het 
kasteel Heeswijk is ook vlak bij.   
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Vakantiepark: .Dierenbos is een park dat helemaal in het teken staat van dieren en de 
verzorging daarvan. Het park ligt in een bosrijke omgeving.. De vakantiegangers krijgen 
onderdak in twee naast elkaar gelegen bungalows.. Er is een binnenzwembad en een 
minigolfbaan.  
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden 
samen met de begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten: € 360,-; Zakgeld € 60,-  

 
5. Veluwe  5 dagen vakantiepark 26 t/m 30 juni. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie:  
Circa 30 km van Arnhem ligt park Coldenhove in een bos 
midden op de Veluwe en middenin dennen- en loofbossen 
bij de plaats Eerbeek. Vanaf het park kun je prachtige 
wandelingen maken door de natuur over vaak verharde 
voet en fietspaden. Je kunt in de buurt uitstapjes maken 
naar de dierentuin Burgers’Zoo in Arnhem of de 
schaapskooi van Loenen. Of bezoek het Nationaal Park de 
Veluwezoom en met een beetje geluk zie je herten of wilde 
zwijnen. 

Vakantiepark: Park Coldenhove midden in de natuur. 
Voor de vakantiegangers staat een 10 
persoonsbungalow met alle kamers op de begane grond 
ter beschikking. Er is een overdekt zwembad en een 
indoor speelparadijs..  
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. 
Gedeeltelijk worden de maaltijden samen met de 
begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep 
kunnen functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten: € 380,-; Zakgeld € 60,-  

 
6. Drenthe  5 dagen vakantiepark 18 t/m 22 september. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie:  
In de Provincie Drenthe tussen de steden Hoogeveen en 
Emmen Ligt het recreatiepark Orveltermarke. Drenthe 
heeft mooie natuurgebieden die worden gevormd door 
bossen heidevelden en zandverstuivingen. Je kunt niet 
alleen uitstapjes maken in de natuur, maar ook de 
vakantie met andere activiteiten invullen. Vlakbij ligt het 
museumdorp Orvelte, een van de mooiste dorpen van 
Nederland. Het lijkt of de tijd daar heeft stilgestaan. Ook 
kan een bezoek worden gebracht aan de populaire 

dierentuin Emmen. Kortom geen enkel probleem om de vakantie op een fijne manier bezig te 
zijn 
Vakantiepark: Park Orveltermarke is een ruim opgezet park. 
Voor de vakantiegangers staat een grote bungalow ter 
beschikking. Er is een overdekt zwembad, een speelhal en 
een minigolfbaan..  
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. 
Gedeeltelijk worden de maaltijden samen met de begeleiding 
bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep 
kunnen functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn 
bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten:  € 380,-; Zakgeld € 60,-  
  



 

7. Vakantiepark Molenheide Belgische Kempen. 2 t/m 6 oktober; 5 dagen. 
Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie. Het gebied van de Belgische 
Kempen grenst aan Nederland. Er is veel groen 
en mooie heide landschappen.  In de omgeving 
kun je wandelen door een wild-  en  wandelpark. 
Op het park is een uitkijktoren alwaar de 
omgeving goed kunt zien. Een uitstapje naar de 
steden Hasselt, Turnhout of Leuven bestaat 
eveneens tot de mogelijkheden. Ook kan een 
bezoek worden gebracht aan het 
openluchtmuseum Bokrijk. De Belgische Kempen 

zijn meer dan een bezoek waard. Je verblijft in een huisje alwaar je het met elkaar erg 
gezellig kunt maken.  
Vakantiepark:. Vakantiepark Molenheide ligt in de Belgische Kempen. Het park beschikt over 
een restaurant en een subtropisch zwemparadijs. Er is een speelhal en een ”Golf Adventure. 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden 
samen met de begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten:  € 350; Zakgeld € 60,- 

 
 

 
 

8. Duitsland Eifel: 5 dagen ( midweek) Vakantiepark 
15 t/m 19 mei, Vervoer per minibus 

Vakantie-informatie. 
Aan het Nationaal park in de Eifel, in het vredige 
Heimbach, ligt het vakantiepark Landal Eifeler Tor. 
Beleef de vakantie op je eigen manier, actief of 
ontspannen.  Het uitzicht is altijd even prachtig. 
Het park ligt op een heuvel met uitzicht op de rivier de 
Ruhr.  
In de buurt liggen de gezellige stadjes Heimbach en 
Monschau, natuur- en wildparken en de voor de 
liefhebbers de Nurburgring  

Vakantiepark 
Landal Eifeler Tor ligt aan het meer op een heuvel. 
Het park beschikt over grote woningen die 
voldoende ruimte bieden voor grote groepen. Er is 
een binnen- en buitenzwembad, restaurant, 
snackbar en een winkel. 
Inbegrepen 
Volledige verzorging en enkele uitstapjes. De 
maaltijden worden gezamenlijk bereidt. 
Bijzonderheden 
De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn 
bij de persoonlijke verzorging. Je moet in heuvelachtig landschap kunnen lopen. 
Kosten  € 370, Zakgeld € 60.00 

  



9. Duitsland: Sauerland, 5 dagen ( zo t/m do) Hotel 
28 mei t/m 1 juni, Vervoer per minibus 

Vakantie informatie 
Op de grens van het Sauerland en Teutoburgerwald ligt Enjoy 
Schlosshotel Sophia, vlakbij de Aabachtalsperre, een stuwmeer 
met een rondweg om te wandelen met een super uitzicht. In de 
buurt ligt het toeristische dorpje Willingen met een glasblazerij, 
de bisdomstad Paderborn, diverse kastelen, steengroeven  en 
een wild en vrijetijdspark,  
 

Hotel Enjoy Schlosshotel Sophia 
Verblijf in het mooie en gezellige hotel op basis van een twee persoonskamer. Alle kamers 
hebben een balkon en zijn per lift bereikbaar. Je wordt iedere  
dag verwend  met een ontbijtbuffet, lunch en 3 gangen diner. ’s Avonds is er regelmatig 
vertier in de Hubertus Stuben.  
Inbegrepen: Alle maaltijden en drankjes in het 
hotel, entertainment in het hotel en enkele 
uitstapjes.  
Bijzonderheden. De deelnemers moeten in een 
groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging. Je moet graag de omgeving willen 
verkennen. 
Personen, die deel uitmaken van een vaste groep vakantiegangers en voor deze reis hebben 
gekozen, krijgen voorrang bij de inschrijving. Er is maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 
Kosten € 460 , Zakgeld € 60.00 

 
10. Frankrijk: Normandië, 8 dagen vakantiehuis 
3 t/m 10 juni, Vervoer per minibus 

Vakantie-informatie 
Het plaatsje Calvados is een ideale uitvalsbasis voor het 
bezoeken van de invasiestranden van D-day, Colleville sur 
Mer met haar indrukwekkend oorlogskerkhof, de gezellige 
plaatsjes Caën en Bayeux , leuke vissersdorpjes, diverse 
musea en een vlindertuin. 
Vakantiehuis. Een ruime vrij staande vakantiewoning in de 
buurt van Port en Bessin, op 500 mtr van zee en strand.  
Inbegrepen 

Volledige verzorging en diverse uitstapjes. De maaltijden 
worden gezamenlijk bereid. 
Bijzonderheden 
De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en 
moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging. Deze reis is vooral geschikt voor personen die 
interesse hebben in de Tweede Wereldoorlog 
Kosten € 625,00, Zakgeld € 75.00 

 
11. Spanje: Costa Brava 8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief  
3 t/m 10 juni. Vertrek vanaf vliegveld Amsterdam 

Vakantie-informatie:  
De Costa Brava is een 200 km kuststrook met ruige natuur 
en steile rotspartijen in het noordoosten van Spanje. Naast 
de prachtige natuur kent de Costa Brava belangrijke 
badplaatsen met een bruisend uitgaansleven. Je vindt er 
ook nog rustige vissersplaatsjes. Aan de zuidkant van deze 
kuststrook ligt Barcelona, de tweede stad van Spanje. 
Bekende toeristische trekpleisters: de nog steeds niet 
afgebouwde kerk Sagrada Familia, waarmee 100 jaar 



geleden is begonnen, het park Güell met vele kunstwerken van Gaudi en De Ramblas, de 
zeer bekende en drukbezochte winkelstraat. Voor velen heeft het voetbalstadion van 
Barcelona een nog grotere aantrekkingskracht. Kortom, deze en andere trekpleisters maken 
de Costa Brava  tot een zeer interessante vakantiebestemming.  
Hotel: H-Top Royal Sun. Dit hotel ligt aan het strand van Santa Susanna. De boulevard van 
de bekende badplaats Malgrat de Mar ligt dichtbij. Vanuit deze plaats is Barcelona 
gemakkelijk met de bus of trein te bereiken. 
Inbegrepen: Alle maaltijden en drankjes in het hotel en enkele uitstapjes.  
 

Bijzonderheden: Geschikt voor actieve mensen die willen genieten van een zonnige 
vakantiebestemming en daarbij ook geïnteresseerd zijn in de bezienswaardigheden die de 
omgeving, waaronder de stad Barcelona, te bieden heeft. Deze reis is niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. Het is wenselijk dat de deelnemers zich goed kunnen 
aanpassen in een groep. 
Kosten: € 950-; Zakgeld € 75,-. 

 
12. Spanje  Mallorca  8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief  
13 t/m 20 juni. Vertrek vanaf vliegveld Eindhoven 

Vakantie-informatie:  
Mallorca is het grootste Spaanse eiland in  de 
Middellandse Zee. Jaarlijks wordt het door vele duizenden 
toeristen, waaronder ook veel Nederlanders bezocht. In 
de zomer maanden regent het er nauwelijks. Gekozen is 
voor een hotel aan de oostkust van het eiland. Het is een 
streek met vele diepe inhammen langs de kust en kleine 
strandjes. Al enkele jaren gaat er een groep naar dit hotel 
en iedereen beleeft er een leuke vakantie.  

 
Hotel: Hotel Cala d’Or Gardens. Het hotel heeft circa 300 kamers met maximal 3 etages. Er 
is een groot zwembad met zonneterras en ligbedden. In en bij het hotel wordt gezorgd voor 
een uitgebreid animatieprogramma en zijn er vele andere mogelijkheden voor amusent. Op 
korte afstand is een klein strand. Naar het gezellige centrum is het circa 1 km  
Inbegrepen: Alle maaltijden en drankjes in het hotel (alles inclusief) en enkele uitstapjes. 
Bijzonderheden: Geschikt voor mensen die willen genieten van een zonnige  
vakantiebestemming en daarbij ook geïnteresseerd zijn in de bezienswaardigheden die het 
eiland te bieden heeft. Deze reis is niet geschikt voor mensen die niet goed ter been zijn. Het 
is wenselijk dat de deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een groep.  
Kosten:  € 950,-; Zakgeld € 75,-. 

 
13. Duitsland: Zwarte Woud, 8 dagen hotel 
24 juni t/m 1 juli, Vervoer per minibus 

Vakantie-informatie 
Tijdens deze reis bezoeken we 2 dagen het populaire 
pretpark,Europapark in Rust. Dit park is ingedeeld in 
landen met de daarbij behorende unieke attracties. 
Het plaatsje Nordrach ligt in het mooie Kinzigtal en vlakbij 
Frankrijk en Zwitserland. Van hieruit kun je naar de 
Triberger waterval, het gezellige stadje Gengenbach en 

Strassburg, het poppen- en speelgoedmuseum en heerlijk wandelen. 
Hotel Verblijf in het gemoedelijke hotel Morada in Nordrach op basis van een twee 
persoonskamer. ’s Morgens staat er een ontbijtbuffet voor je klaar 
en ’s avonds het dinerbuffet. Ook is er een muziekavond.  
Inbegrepen. Volledige verzorging en diverse uitstapjes waaronder 
een 2 daags bezoek .aan het attratiepark 
Bijzonderheden. De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de 
persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor mensen 
die slecht ter been zijn. 
Kosten 720,- Zakgeld € 100.00 
  



13a Duitsland  Zwarte Woud 8 dagen/hotel 
9 t/m 16 juli 2017. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie: In het centrum van het 
Zwarte Woud ligt de plaats Oberwolfach. Een 
rustige omgeving maar wel heel gunstig voor het 
maken van uitstapjes. Het Zwarte Woud is dicht 
bebost en er liggen verschillende mooie meren. 
Het is ook bergachtig met als hoogste punt de 
Feldberg met een hoogte van 1493 m. Frankrijk 
en Zwitserland liggen dichtbij. Heel bekend is de 
waterval van Schaffhausen, de grootste waterval 
van Europa. Samen met de begeleiding bepalen 
de deelnemers welke uitstapjes worden gemaakt. 

Hotel: Verblijf in het pension met restaurant van de familie Echle (Gasthaus Wolfsklause) 
Een vriendelijke en erg gastvrije familie die er naar streeft de gasten het zo aangenaam 
mogelijk te maken. 
Inbegrepen: alle maaltijden tijdens het verblijf en enkele excursies 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Kosten: € 710; Zakgeld € 100 
 

14. Duitsland Teutoburgerwald 5 dagen recreatieboerderij 
17 t/m 21 juli. Vervoer met minibus  

Vakantie-informatie: Niet ver van de Duitse stad 
Osnabrück bij het dorp Bippen ligt de 
vakantieboerderij van de familie Nyenhuis. De 
afstand naar Bippen is circa 240 km. Het 
landschap in de omgeving is heuvelachtig met 
veel bossen en vormt een uitloper van het 
Teutoburger Wald. De familie Nyenhuis laat je 
beleven hoe het er dagelijks op een grote 
boerderij aan toe gaat. Maar je kunt je ook op 
allerlei andere manieren ontspannen. Wandelen 

in de natuur hoort ook zeker bij het programma. In de omgeving is veel te doen.  
Verblijf: Bij de vakantieboerderij zijn verschillende appartementen; alles onder een dak. Bij 
de appartementen is een grote woonkeuken voor gezamenlijk gebruik. De appartementen op 
de begane grond zijn geschikt voor personen die minder goed ter been zijn. Samen met de 
begeleiding kun je een paar keer voor het avondeten zorgen. 
Inbegrepen: alle maaltijden en enkele excursies. 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging. Het is wenselijk dat de deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een groep. 
Kosten: ca € 410,-; Zakgeld € 60,-. 

 
15. Duitsland  Lam 8 dagen hotel 
29 juli t/m 5 augustus. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie:  
Het plaatsje Lam ligt in het Beierse Woud vlak tegen de 
grens met Tsjechië. De omgeving is bergachtig met diverse 
grote meren. Het Beierse Woud is vooral bekend vanwege 
de uitgestrekte bossen, heldere bergbeken en frisse 
berglucht.  Heel geschikt voor het maken van wandelingen 
in de natuur. Er kan ook een dagtocht naar Tsjechië worden 
gemaakt. In de omgeving is veel te ondernemen. Zo kun je 
bij voorbeeld een oude zilvermijn bezoeken of een 

boottocht maken op een van de meren. Dit deze periode vindt in de nabijgelegen plaats 
Fürth ook het jaarlijkse drakenfestival plaats. 
Hotel: Verblijf in hotel Sonnbichl op basis van een tweepersoonskamer. Een 
eenpersoonskamer is op aanvraag beschikbaar (met toeslag). 



Inbegrepen: alle maaltijden en enkele excursies 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Voor mensen die gebruik maken 
van een rolstoel is deze reis niet geschikt. 

Personen, die deel uitmaken van een vaste groep vakantiegangers en voor deze reis 
hebben gekozen, krijgen voorrang bij de inschrijving. Er is maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
Kosten: ca € 710,-; Zakgeld € 100,-   
 

16. 0ostenrijk: Kirchberg  8 dagen hotel 
30 juli t/m 6 augustus 2017. Vervoer met minibus 

Vakantie informatie:  
Voor velen al een vertrouwd adres. Het dorp Kirchberg (ruim 
5000 inwoners) ligt centraal in de Kitzbüheler Alpen en ligt 
op een hoogte van 830 m. Op een heuvel vlakbij het 
dorpscentrum staat een heel opvallend de kerk. De afstand 
naar de bekende stad Kitzbühel is 6 km. Kirchberg heeft een 
heel gezellig dorpscentrum waar ’s zomers veel wordt 
georganiseerd Door de gunstige ligging kunnen vanuit 
Kirchberg vele uitstapjes worden gemaakt. Om er enkele te 

noemen: de Kitzbüheler Horn (2000 m), Wildpark Aurach, Krimmler watervallen, natuurpark 
Griesner Alm, stuwmeer Kaprun en het Hintersteiner meer bij Brixen.  Natuurlijk kan er ook 
gewandeld worden of bij mooi weer zwemmen in het natuurbad aan de rand van het dorp. 
Hotel: Verblijf in het gastvrije familiehotel Rösslwirt midden in het centrum op basis van 
verblijf in een tweepersoonskamer. Enkele eenpersoonskamers zijn op aanvraag 
beschikbaar (met toeslag). 
Inbegrepen: alle maaltijden en enkele excursies 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Houd er rekening dat in verband met de reisafstand naar deze bestemming de deelnemers 
vroeg in de ochtend moeten vertrekken. 
Kosten: € 660,-; zakgeld € 100,-   

 
17. Engeland:Zuidkust, 8 dagen hotel 
Begin september, Vervoer met grote touringcar  

Vakantie-informatie 
Deze reis brengt je naar Bournemouth, een van de mooiste 
badplaatsen en vlakbij het grootste natuurpark aan de Engelse 
Zuidkust. Er is een levendige haven, gezellig centrum . Vanuit 
deze plaats maak je met de reisbegeleiding in een touringcar 
een tocht in het zuidelijke deel van Engeland. 
 
Hotel Het hotel in de plaats Bournemouth vlakbij het strand. Je 

verblijft in een twee persoonskamer. In het hotel staat ’s morgens een ontbijtbuffet klaar en ’s 
avonds kunt je er lekker eten.  
Inbegrepen Volledige verzorging dagelijks uitstapjes per 
touringcar.  
Bijzonderheden 
De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de 
persoonlijke verzorging.  
Kosten €1040,-. Zakgeld € 75.00 
  



 

18. Duitsland Hunsrück 5 dagen vakantiepark 
4 t/m 8 september. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie:  
Triererland/Hunsrück liggen in het bosrijke natuurgebied 
Saar-Hunsrück. De bossen zijn geschikt voor een 
wandeltocht en in de zomer zit het er bovendien vol met 
dieren. De stad Trier ligt dichtbij. De Moezel stroomt door 
deze stad en de marktplaats behoort tot de mooiste pleinen 
van Europa. Vlakbij ligt ook het drielandenpunt Duitsland-
Frankrijk-Luxemburg. Een uitstapje een ander land is dus 
heel eenvoudig. 

Vakantiepark: Landal Hochwald. Het park ligt aan de rand van het bos en stuwmeer van Kell 
am See. Het park beschikt over grote woningen die voor de vakantiegroep voldoende ruimte 
bieden. Ook zijn er centrale voorzieningen en een zwembad. 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. 
Gedeeltelijk worden de maaltijden samen met de begeleiding 
bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de 
persoonlijke verzorging 
Personen, die deel uitmaken van een vaste groep 
vakantiegangers en voor deze reis hebben gekozen, krijgen 
voorrang bij de inschrijving. Er is maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
Kosten: ca € 400,-; Zakgeld € 60,-  
 

19. Kroatië: Porec 8 dagen hotel 
Vertrek 9 sept t/m 16 sept 2017. Vertrek vanaf vliegveld Amsterdam  

Vakantie-informatie 
Porec is een prachtige plaats uit de Romeinse tijd en 
één van de grootste plaatsen in de populaire regio 
Istrië. Porec heeft een centrale ligging aan de 
kust tussen een grote groep resorts die zich vanaf 
Porec uitstrekken in noordelijke en zuidelijke richting. 
De basiliek in Porec is een bezienswaardigheid en 
naast dit prachtige monument zijn er nog meer 
indrukwekkende bouwwerken te vinden in het oude 
centrum 

In het centrum vind je nog steeds de oude Romeinse straten, die vroeger werden beschermd 
door maar liefst 11 torens, waarvan er nu nog drie over zijn. In het verleden zijn veel paleizen 
gebouwd waarvan er nu nog een aantal over zijn. In Porec  is een Aquarium in het centrum 
waar je veel diersoorten uit de Adriatische zee kunt bewonderen De stranden in Istrië zijn erg 
mooi. Ook ligt er op slechts 3km van Porec een mooi aquapark met openluchtbaden en 
waterglijbanen. 
Hotel: hotel Laguna Albatros: totaal aantal kamers/ appartementen: 324.Het hoofdgebouw 
heeft 7 verdiepingen en een lift.  Strand op ca. 100 m. Gratis wifi. Er zijn ligbedden en 
parasols beschikbaar. 2 buitenbaden en een kinderbad, tevens een zonneterras.  
Inbegrepen: Alle maaltijden en drankjes in het hotel en enkele uitstapjes.  
Bijzonderheden: Geschikt voor mensen die willen genieten van een zonnige 
vakantiebestemming en daarbij ook geïnteresseerd zijn in de bezienswaardigheden die het 
land te bieden heeft. Deze reis is niet geschikt voor mensen die niet goed ter been zijn. Het 
is wenselijk dat de deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een groep 
Personen, die deel uitmaken van een vaste groep vakantiegangers en voor deze reis hebben 
gekozen, krijgen voorrang bij de inschrijving. Er is maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 
Kosten: € 970,-; €  zakgeld 75.  
  



20. Duitsland: Moezel, 5 dagen ( zo t/m do) hotel 
9 t/m 13 september, Vervoer per minibus 

Vakantie informatie 
Aan de Moezel tussen Koblenz en Cochem ligt Enjoyhotel Zur 
Krone. Hier kun je heerlijk wandelen, leuke dorpjes bezoeken, met 
de kabelbaan omhoog, oude burchten bezoeken of naar een 
wildpark gaan. 
Hotel Enjoy hotel Zur Krone Oberfell  a/d Moezel 
Verblijf in het gezellige hotel op basis van een twee 
persoonskamer. Alle kamers zijn per lift bereikbaar. Je wordt iedere 
dag verwend met een ontbijtbuffet, lunch en 3 gangen diner. Koffie 

en thee staan de hele dag voor je klaar. Je kunt er heerlijk op het 
terras aan de Moezel zitten. ’s Avonds is er regelmatig vertier. 
Inbegrepen 
Alle maaltijden en drankjes in het hotel, entertainment in het hotel 
en enkele uitstapjes.  
Bijzonderheden 
De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en 
moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging. Je moet in heuvelachtig landschap kunnen lopen en 
graag de omgeving willen verkennen. 
Kosten  € 475,-, zakgeld € 60.00 
 

21. Oostenrijk Kirchberg☺8 dagen hotel 

10 t/m 17 sept.  Vervoer per minibus 
Vakantie-informatie:  
Aan het einde van de zomerperiode keren de koeien van de 
alpenweiden terug naar de boerderijen in het dorp 
(Almabtrieb). Dat gebeurt in Tirol op een feestelijke manier 
en de koeien zijn kleurrijk versierd.  Tijdens de Almabtrieb 
worden allerlei activiteiten georganiseerd en op vele 
plaatsen klinkt volksmuziek.  
De vakantie wordt doorgebracht in Kirchberg. Dit dorp (ruim 
5000 inwoners) ligt centraal in de Kitzbüheler Alpen en ligt 

op een hoogte van 830 m. Op een heuvel vlakbij het dorpscentrum staat een heel opvallend 
de kerk. De afstand naar de bekende stad Kitzbühel is 6 km.  Door de gunstige ligging 
kunnen vanuit Kirchberg vele uitstapjes worden gemaakt. Om er enkele te noemen: de 
Kitzbüheler Horn (2000 m), Wildpark Aurach, Krimmler watervallen, natuurpark Griesner 
Alm, stuwmeer Kaprun en het Hintersteiner meer bij Brixen.  
Hotel: Verblijf in het gastvrije familiehotel Rösslwirt midden in het centrum op basis van 
verblijf in een tweepersoonskamer. Een eenpersoonskamer is op aanvraag beschikbaar (met 
toeslag). 
Inbegrepen: alle maaltijden en enkele excursies 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Houd er rekening dat in verband met de reisafstand naar deze bestemming de deelnemers 
vroeg in de ochtend moeten vertrekken. 
Personen, die deel uitmaken van een vaste groep vakantiegangers en voor deze reis hebben 
gekozen, krijgen voorrang bij de inschrijving. Er is maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 
Kosten:  € 660,-; Zakgeld € 100,- 

  



22. Griekenland, Rhodos, Trianada  8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief  
28 september t/m 5 oktober. Vertrek Amsterdam 

Vakantie informatie 
Trianda of Ialyssos – De nieuwe benaming voor de 
vakantiebestemming Ialyssos is Trianda. In de reisgidsen 
kom je de namen door elkaar tegen. Het centrum ligt op een 
paar honderd meter van de lange kustweg naar Ixia en 
Rhodos stad. Het is een levendige badplaats op Rhodos 
met meer dan 100 winkeltjes. Het centrum van het stadje 
heeft twee gedeeltes: het nieuwe en het oude gedeelte. In 
het nieuwe gedeelte nabij de hoofdweg van het vliegveld 

naar Rhodos stad vind je de restaurants, souvenirwinkels en andere toeristische 
benodigdheden. Het oude gedeelte ligt wat verder landinwaarts en loopt door tot aan de berg 
Filerimos. Vanaf deze berg heb je een adembenemend uitzicht. De stranden zijn vrij smal en 
bedekt met kiezels. 
Hotel: Sunshine Vacation Club. Dit hotel is populair in Nederland en heeft zodoende jaarlijks 
vele terugkerende gasten. Verblijf op basis van een uitgebreide All Inclusive formule, dus 
lekker genieten zonder zorgen. Sushine Vacation Club heeft een gunstige ligging, direct aan 
het strand en op loopafstand van de gezellige plaats Trianda (800 meter). Er zijn 3 
buitenbaden De avonden worden steeds weer anders gevuld, zo is er de ene keer een 
Griekse avond en wordt de volgende avond een spectaculaire show opgevoerd in het 
amfitheater 
Inbegrepen: Alle maaltijden en drankjes in het hotel (alles inclusief) en een of twee 
uitstapjes. 
Bijzonderheden: Deze bestemming is vooral bedoeld voor mensen die van zon en zee willen 
genieten. Deze reis is niet geschikt voor mensen met een rolstoel. Het is wenselijk dat de 
deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een groep. 
Kosten: € 1025,-; Zakgeld € 75,-. 

 
23. Duitsland Berlijn 4 daagse excursiereis 
begin oktober  Vervoer met grote bus 

Vakantie-informatie:  
Berlijn is de hoofdstad van Duitsland. Het is een unieke 
stad vanwege haar geschiedenis, waarbij waar delen van 
de stad nog herinneren aan de scheiding tussen oost en 
wet-Berlijn.  De prachtige bouwwerken deels van voor de 
Tweede Wereldoorlog maar ook met moderne maken 
maken dat stad die echt de moeite waard is om een paar 
dagen door te brengen. Er zijn vele bezienswaardigheden. 
Om er enkele te noemen Brandenburgertor, het 

parlementsgebied (Rijksdag),de 386 hoge televisietoren, restanten van de inmiddels 25 jaar 
geleden gesloopte muur en de Dom van Berlijn.   
De reis wordt gemaakt met luxe touringcar. De eerste dag wordt grotendeels in beslag 
genomen door een reis van circa 600 km over de Duitse  autobanen. Zowel op de tweede en 
de derde dag wordt er een stadtour gemaakt onder leiding van een Nederlands sprekende 
gids. Tijdens deze rondritten wordt het oostelijk en het westelijk deel van de stad bezocht. 
De laatste dag reis je terug naar Nederland en kom je ’s avond weer thuis. 
Verblijf: Je verblijft ineen 2-persoonskamer in een uitstekend middenklasse hotel. 
Inbegrepen: vervoer  naar Berlijn en stadstour (2x)  entreegelden en ontbijt en avondeten 
tijdens de reis. 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Kosten: € 350,- Zakgeld € 60,-. 

 
 
 
 


