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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. Leden van de Vriendenkring (zie www.stichting-steun.nl) hebben 
voorrang bij de toewijzing van de beschikbare plaats.  

l. Vaste groepen. 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 Hollandse rivieren & Zeeland 
7 dagen, volpension, vertrek op zaterdag 23 juni,  

Vakantie-informatie. Geniet van al het moois wat 
Nederland te bieden heeft. Inscheping in Arnhem. Na 
de inscheping zet de Rhine Princess rond 11.00 uur 
koers richting het oude zilverstadje Schoonhoven. Via 
de Zuid-Hollandse rivieren naar Zeeland. Onderweg 
wordt aangemeerd in verschillende vestingstadjes, 
zoals Willemstad, Heusden en Hellevoetsluis. In 
Zeeland bezichtiging van het schilderachtige Veere en 
het bruisende Middelburg. Er worden excursies 
georganiseerd onder meer vanuit Hellevoetsluis, een 
bus-excursie naar verschillende interessante en 

nostalgische plaatsen in  Zeeland ( bijv. mooie dorpjes, de Oosterscheldedam en Neeltje 
Jans met een tussenstop in Zierikzee) Verder een rondvaart in Middelburg en een rondrit per 
paardentram door Heusden.  
Het  schip de MS Rhine Princess geeft iedereen al snel een gevoel van thuis. Stijlvol, luxe 
en comfort zijn de woorden waarmee de Rhine Princess het beste kan worden omschreven. 
Het schip heeft 4 dekken en biedt plaats aan 120 passagiers en is geheel voorzien van 
airconditioning. Zowel op het zonnedek met zwembad als 
de grote, sfeervolle lounge bieden de mogelijkheid om 
heerlijk te ontspannen en te genieten van het 
voorbijtrekkende landschap.  
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. 
Kosten: ca € 900,- zakgeld € 75,-. 
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2. Roompot Marinapark Volendam. 14 t/m 18 mei; 5 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 twee 
naast elkaar gelegen bungalows 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: € 380,-; Zakgeld € 60,-. 
 
 

3. Veluwe  5 dagen vakantiepark 
28 mei t/m 1 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 12 
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. Ook geschikt voor mensen die 
minder goed ter been zijn. 
Kosten: ca € 390,-; Zakgeld € 60,-  
 

 

4. Dierenbos Vinkel. 11 t/m 15 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.   
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. Drenthe  5 dagen vakantiepark 18 t/m 22 juni. 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 in 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 in zekere mate zelfstandig zijn bij de 
persoonlijke verzorging. Ook geschikt voor mensen die minder 
goed ter been zijn. 
Kosten: ca € 380,-; Zakgeld € 60,-  
 

6. Landal De Schatberg. 3 t/m 7 sep; 5 dagen. Vervoer met minibus 
Vakantie-informatie. Het hoeft niet altijd ver weg te zijn. 
Ook in Noord-Limburg is veel te doen. Ontdek samen 
met de begeleiding het gebied van de Maas en de 
Peel. 
Een unieke locatie in een natuurlijke omgeving. Voor 
iedereen zijn er voldoende mogelijkheden te genieten 
van een fijne vakantie op het park. Je hoeft niet ver te 
rijden om een bezoek te brengen aan Attractiepark 
Toverland. Het ligt op een steenworp afstand. Ook kun 
je een bezoek brengen aan Nationaal Park de Groote 
Peel. 

Vakantiepark: Landal Domein De Schatberg is een veelzijdig 5 sterren vakantiepark en  ligt 
in het Limburgse Sevenum Het biedt volop vermaak met zwembaden, een recreatieplas, 
minihaven met bootjes en bowlingbanen 
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 in 
zekere mate zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Ook geschikt voor mensen die 
minder goed ter been zijn.  
Kosten: ca € 360,-; Zakgeld € 60,-  
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7. Overijssel  3 dagen attractiepark 10 t/m 12 september. Vervoer met minibus 
Vakantie-informatie: In Almelo in de provincie Overijssel ligt 
het attractiepark Preston Palace. Een uniek overdekt 
attractiepark. Je gelooft uw ogen niet, dat moet je gezien en 
beleefd hebben! Met zeven weergaloze attracties in een 
prachtig Twents decor. Geniet van de sfeer en verleg je 
grenzen!  
Films kijken in de huisbioscoop en toegang tot het subtropisch 
zwemparadijs 

Hotel: Preston Palace is het gastvrije all-in hotel en 
uitgaanscentrum in Twente. Een populaire bestemming met 
verrassend veel faciliteiten onder één dak.  
Inbegrepen: Volledige verzorging  en gratis toegang tot het 
attractiepark. All-in is écht all-in bij Preston Palace. 
Uitgebreid ontbijtbuffet, lunch en dinerbuffet. Ook alle 
drankjes zijn inbegrepen   
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep 
kunnen functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten: ca € 310,-; Zakgeld € 60,-  
 
 

8. Noord-Brabant  3 dagen overnachten bij attractiepark Efteling 1 t/m 3 
oktober. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie: Op enkele minuten loopafstand van het 
Efteling Park ligt midden in de bossen het royaal opgezette 
vakantiepark Bosrijk. Hier kun je in alle rust ontspannen aan 
het water of aan een gezellig dorpsplein, Voor velen 
belangrijker: je hebt onbeperkt toegang tot het attractiepark 
de Efteling 
Vanuit de receptie rijdt elke ochtend en na sluitingstijd een 
treintje naar de ingang van het Efteling attractiepark. 

Wandelend doe je hier zo'n 15 minuten over..  
Vakantiewoning Voor de vakantiegangers staat een 12 persoonsbungalow met 2 
verdiepingen. Een kamer bevindt zich op de begane grond. 
Inbegrepen: Volledige verzorging  en gratis toegang 
tot het attractiepark de Efteling. 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. 
Deelname door personen die minder goed ter been 
zijn in overleg. 
Kosten: ca € 290,-; Zakgeld € 60,-  
 
9. Landgoed Aerwinkel Posterholt. 1 t/m 5 okt; 5 dagen. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie. Even er tussenuit, op nog geen 
uurtje rijden vanaf Horst. Dan ga je mee naar dit luxe 
bungalowpark voor de echte levensgenieter midden 
in de Limburgse bossen. 
Een uitvalsbasis voor wandelingen, een dagje naar 
Roermond, een dagje naar het witte stadje Thorn, 
zwemmen in het overdekte zwembad op het park, 

bowlen of een boottocht over de maas. Kortom er is iedere dag wel iets te beleven, is het 
niet op het park dan wel buiten het park. Of natuurlijk gezellig een kaartje leggen in de 
bungalow of samen koken. 
Vakantiepark: Het park ligt vlakbij Posterholt, het Annedaals Bosch en het Munnischbos. Ook 
zijn er centrale voorzieningen en een zwembad. Er staat een 10 persoonsbungalow ter 
beschikking met alle voorzieningen op .de begane grond. 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden 
samen met de begeleiding bereid. 
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Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Ook geschikt voor mensen die 
minder goed ter been zijn.  
Kosten: ca € 360,-; Zakgeld € 60,-. 
 
 

 
 

10. Griekenland, Rhodos, Trianada  8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief  
15 t/m 22 mei  Vertrek vanaf vliegveld Eindhoven. 

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 Rhodes (voorheen 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. Het hotel heeft een 
gunstige ligging, direct aan het strand en op loopafstand van de historische 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 enkele 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: € 1080-; Zakgeld € 75,-. 
 
11. Macedonie  Meer van Ohrid, 8 dagen hotel vliegreis, alles inclusief. 
15 juni t/m 22 juni 2018. Vertrek vanaf Eindhoven.  

Vakantie-informatie. In het zuiden van het steeds 
populairdere Macedonië vind je de plaats Ohrid. Ohrid ligt 
aan een groot meer dat naar deze plaats is genoemd. 
Wanneer je over de boulevard slentert, heb je een 
adembenemend uitzicht over het Meer van Ohrid. Met zijn 
verschillende blauwtinten heeft het meer bijna iets magisch. 
Ohrid is een gezellige plaats. Aan het centrale plein in het 
centrum liggen tal van restaurantjes, marktkraampjes en 

gezellige terrasjes. Vanaf daar loop je makkelijk richting de boulevard, waar een wandeling al 
snel mooie plaatjes oplevert. Zo kom je onder andere langs een klein haventje, het antieke 
theater van Ohrid en diverse indrukwekkende kerken. Rondom het meer liggen diverse 
kiezelstranden. 
Hotel. Hotel Granit: is een prima hotel met goede service, nette kamers en vriendelijk 
personeel. Het hotel ligt direct aan het strand. dicht bij het levendige historische centrum van 
Ohrid. Er is een ruim bemeten zwembad. 
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: € 980,-; Zakgeld € 75,-. 
  

https://www.tui.nl/p/vakantie/macedonie/


12. Duitsland: Moezel, 5 dagen Hotel 
11 t/m 15 juni, Vervoer per minibus 

Vakantie informatie De Moezel stroomt vanuit Luxemburg  
Duitsland binnen. Typerend voor de Moezel zijn de vele 
bochten. Aan de noordzijde van de Moezel ligt de Eifel en 
aan de zuidzijde de Hunsrùck. Bij Koblenz mondt de Moezel 
uit in de Rijn.  In het dal van de Moezel liggen vele 
schilderachtige plaatsen. Cochem en Trier zijn bij alle 
Nederlanders bekend. Ook aan Bernkastel hebben velen al 
een bezoek gebracht. Op korte afstand van Bernkastel ligt, 

verscholen tussen de wijngaarden, de plaats Veldenz. Een prachtige plek om de vele 
bezienswaardigheden langs de Moezel te bezoeken. 
Hotel Weinhotel Veldenz is nog betrekkelijk nieuw en beschikt over 30 kamers. Verblijf op 
basis van een twee persoonskamer. Het hotel beschikt over een lift. Je wordt iedere dag 
verwend  met een ontbijtbuffet, lunch en 3 gangen diner.  Elke avond  wordt er voor 
ontspanning gezorgd. 
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. Bij deze reis is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
Kosten € 495 , Zakgeld € 60,-. 
 
 

13. Italië, Excursiereis Gardameer en Venetië, 10 dagen 25 juni t/m 4 juli, Vervoer 
met grote touringcar  
Vakantie-informatie. Met een tussenstop met overnachting  in Zuid-Duitsland gaat de busreis 
via Oostenrijk richting Italië. Verblijf in een hotel nabij het Gardameer. Dit meer  is het 
grootste romantische bergmeer van Italië. Steile berghellingen, mooie palmbomen, 
cipressen, olijfbomen en kleurrijke bloemen.  
Het hoogtepunt van deze excursiereis is een bezoek aan Venetië. Verder staat er onder 
meer een bezoek aan de stad Verona (de stad van Romeo en Julia) op het programma en 
een tocht met de bus door de Dolomieten, het bergmassief op de grens tussen Oostenrijk en 
Italië. Op de terugreis is er weer een overnachting in Zuid-Duitsland. 
Hotel Hotel Royal is rustig gelegen op ca. 200 meter van het gezellige centrum van Garda en 
op ca. 400 meter van de haven en het meer. Het hotel beschikt over een receptie met lounge 
en bar, restaurant, zwembad met ligweide en ligstoelen en liften. 
Inbegrepen Volledige verzorging en diverse uitstapjes per touringcar.  
Bijzonderheden De deelnemers moeten in een groep 
kunnen functioneren. Zij moeten goed ter been zijn en 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging.  
Kosten € 980,-. Zakgeld € 100,-. 
  

http://www.zoover.nl/italie/plaatsen-rond-het-gardameer/garda/royal-garda/hotel/fotos


14. Duitsland  Harz ☺8 dagen  Vakantiebungalow 
7 t/m 14 juli. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie: De Harz is een bosrijk gebied dat 
behoort tot de Duitse middelgebergten. Het gebied ligt 
aan weerzijden van de grens met het voormalige Oost-
Duitsland en iets ten zuiden van Hannover De afstand 
vanaf Nederland bedraagt circa 400 km. Gedeeltelijk is 
het gebied aangewezen als Nationaal Park. De hoogste 
berg is de Brocken met een hoogte van 1142 m. Je vindt 
er prachtige dorpen met kastelen en burchten.  Heel 
bekend zijn onder andere de plaatsen Goslar, 
(keizerstad) Werningerode en Bad Harzburg. Kortom 

veel mogelijkheden voor het maken van uitstapjes. Het gebied is ook heel geschikt voor 
wandelingen in de natuur. In het centrum van de Oberharz ligt het stadje Claustal-Zellerveld. 
Bij deze plaats staat een vakantiewoning ter beschikking. 

Woning. In de woning is veel ruimte en beschikt over 5 slaapkamers en 3 badkamers. De 

woning is van alle comfort voorzien. 
Inbegrepen: alle maaltijden en verschillende uitstapjes. Samen met de begeleiding zullen de 
maaltijden deels zelf worden verzorgd. 
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: ca € 680;- Zakgeld € 75,-. 
 
 

15. 0ostenrijk: Kirchberg ☺ 8 dagen hotel 

17 t/m 24  juli 2018 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, Boottocht op Achensee en het Filzalm meer  bij Brixen. Natuurlijk 
kan er ook gewandeld worden en bij mooi weer zwemmen in het zwembad en 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 in de appartementen bij het hotel. 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. 
Kosten: € 675,-; Zakgeld € 100,-. 
 
  



16. Duitsland  Lam☺ 8 dagen hotel 
18 t/m 25 juli 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. 
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. 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: ca € 720,-; Zakgeld € 100,- . 
 
 

17. Duitsland  Zwarte Woud 8 dagen/hotel 
11 t/m 18 augustus 2018. 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,-. 
 
 

18. Bulgarije, Burgas, Sunny Beach,  8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief  
10 t/m september 2018.  Vertrek vanaf vliegveld Amsterdam 

Vakantie-informatie. Bulgarije is een land dat zich de 
laatste jaren ontpopt tot vakantiebestemming. Sunny 
Beach is namelijk een moderne badplaats in opkomst 
en steeds meer mensen ontdekken deze bruisende 
hotspot aan de Bulgaarse Zwarte Zee. Sunny Beach is 
enorm geliefd bij jong én oud en dat komt vooral door 
het fantastisch lange, goudgele zandstrand met een 
lengte van maar liefst 8 kilometer. Daarnaast is het ook 
nog eens lekker breed. Gezellige restaurants, talloze 
terrasjes en winkels aan een kilometerslange 

boulevard, prima watersportfaciliteiten en spetterende waterparken maken Sunny Beach tot 
een veelzijdig vakantieoord.  



Hotel:  Hotel Dunlav is een hotel waarbij persoonlijke aandacht nog voorop staat en de trots 
er vanaf spat. Al bij de eerste stap over de drempel valt het meteen op hoe goed verzorgd  
alles er uit ziet. Gratis Wifi . Het hotel ligt op 200 meter van het strand en heeft 156 
tweepersoonskamers, airconditioning, kabeltelevisie, telefoon en minibar. Van de balkons op 
de hogere verdiepingen is er een prachtig panorama naar de zee en de pittoreske 
Nessebar. Het hotel heeft een prachtig aangelegde tuin en een natuurlijk dennenbos. 
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: € 930,,-; Zakgeld € 75,-. 
 
 

19. Spanje  Lanzarote ☺ 8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief  

13 t/m 20 september 2018. Vertrek vanaf vliegveld Eindhoven 
Vakantie-informatie:  
Lanzarote is het meest noordelijke van de Canarische 
eilanden  en behoort toe aan Spanje, maar ligt op een 
afstand van circa 115 kilometer voor de kust van 
Marokko. Vanwege de vrijwel altijd aanwezige wind op 
het eiland kan het koeler aanvoelen dan het 
daadwerkelijk is. 
Lanzarote is een vulkanisch eiland. Een groot deel van 
het eiland is bedekt met lava en ziet eruit als een 
maanlandschap. Toeristisch interessant op het eiland 

is vooral het nationale park Timanfaya (vuurbergen). 
Puerto del Carmen is een moderne langgerekte badplaats aan de zuidkust van het eiland  
Deze plaats  was oorspronkelijk een klein vissersdorpje met hellende straatjes en een kleine 
haven met vissersschepen. Door de ligging is Puerto del Carmen een uitstekende 
uitvalsbasis voor uitstapjes over het hele eiland. 
Hotel: Floresta Appartementen in Puerto del Carmen. Al jaren een geliefd 
appartementencomplex voor jong en oud. De ruime en verzorgde appartementen zijn 
huiselijk ingericht en beschikken over alle benodigdheden. De appartementen liggen rond 
het zwembad en zorgen voor een gemoedelijke sfeer. Hoewel de kamers als appartementen 
zijn ingericht – met keukentje en zithoek – is er volledige verzorging van maaltijden en 
drankjes (alles inclusief). 
Inbegrepen: Alle maaltijden en drankjes in het hotel en een of twee uitstapjes.  
Bijzonderheden: Geschikt voor mensen die van een zonnige vakantie houden en willen 
genieten van een warm klimaat. Maar daarnaast ook belangstelling hebben voor de 
bezienswaardigheden van het eiland. Het is wenselijk dat de deelnemers goed ter been zijn 
en zich goed kunnen aanpassen in een groep. Bij deze reis is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 
Kosten: € 1.200,-; Zakgeld € 75,-. 
 
 
 
 
 


