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Stichting Breek-Uit                  
Om mensen met een           
verstandelijke beperking er op uit te kunnen   
laten trekken      
Bankrekening:  NL76 RABO 0125374194    
E-mail: breek-uit@hotmail.com 

Website: www.breek-uit.nl 
 

 
       

 

 

 
 

 
a.  AVG: Van elke cliënt van Breek-Uit dient een ondertekende verklaring op grond van Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG genaamd) beschikbaar te zijn, zodat de 
vakantiebegeleiding van iedere medereiziger kan beschikken over persoonsgegevens, waaronder 
relevante medische gegevens.   

b.  Corona: Deelname aan iedere vakantie is alleen mogelijk indien wordt voldaan aan de dan geldende 
regels  van zowel Nederland als het land van bestemming. 

c. Opgave: Via bijgaand inschrijfformulier. Stuur dit naar het aangegeven adres of mail. Vul dit precies in. 
Dat voorkomt teleurstellingen bij jezelf en de medereizigers. 
Op het inschrijfformulier moeten alle gegevens, die voor de vrijwilligers van belang zijn, 
nauwkeurig worden vermeld. Dit is nodig om een goede begeleiding en ondersteuning tijdens de 
vakantie te organiseren. 
Onjuiste of onvolledige informatie kan er toe leiden dat iemand alsnog van deelname aan de 
vakantie wordt uitgesloten. Een eventueel reeds betaalde aanbetaling (20% van de reissom) wordt 
in dat geval niet gerestitueerd 

d. Periode: De beoogde reisperiodes zijn indicatief. Soms omdat van een aantal reizen de precieze tijd 
nog niet opgegeven is door de reisorganisatie en/of dat de beschikbaarheid nog niet is vastgelegd. 
Aan diegene, die zich hebben opgegeven, wordt zo spoedig mogelijk nadere details gestuurd. 
Indien er onverhoopt veranderingen plaatsvinden kan zonder verdere verplichtingen van deelname 
worden afgezien. 

e. Verzekering: Breek-Uit heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Annulering is alleen mogelijk 
in geval van ernstige ziekte van de reiziger of van een overlijden van eerste of tweede graad 
familieleden zoals bijv. ouders, broers, zussen etc. Een deugdelijke doktersverklaring is vereist; je 
krijgt dan 85% van de reissom terug.  

f. Vertrek en terugkomst: ca 6 weken voor de vakantie wordt er een kennismakingsbijeenkomst 
georganiseerd. De exacte tijden van vertrek en terugkomst worden 10 dagen voor vertrek nader 
aangegeven samen met de laatste reisinformatie. Iedereen moet op eigen gelegenheid optijd op 
de plaats van vertrek aanwezig zijn. 

g. Betaling: Wij stellen een machtiging voor automatische incasso sterk op prijs om het zo eenvoudig 
mogelijk te houden. Dit 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 
wordt 20% van de reissom geïncasseerd via deze machtiging. Het restantbedrag ca. 6 weken voor 
vertrek. Indien geen machtiging is verstrekt moeten de termijnbetalingen op dezelfde tijdstippen 
plaatsvinden. 
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h. Risico: Op reis gaan is nooit zonder risico. Al zullen wij, als organisatie, er alles aan doen de reis zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Het blijft echter je eigen risico. 

i. Begeleiding: De begeleiding van de vakanties zijn allemaal vrijwilligers. De meeste vrijwilligers hebben 
geen medische en/of verzorgende achtergrond. Dat wil zeggen dat de begeleiders geen medische 
handelingen mogen verrichten en dat ze bij de persoonlijke verzorging van de cliënten een 
beperkte ondersteuning kunnen geven. 

j. Kosten: de aangegeven prijzen zijn inclusief vervoer, verblijf op basis van een 2 of 3 persoonskamer, 
de maaltijden, verzekering en enkele uitstapjes. Bij alles inclusief horen ook de drankjes in het  
hotel erbij binnen een bepaald tijdsbestek. Dus niet alle drankjes. Het aangegeven zakgeld is een 
indicatie. Vaak wordt er een groeps-pot gemaakt voor de gezamenlijke drankjes en 
versnaperingen. Dit geld komt ook uit het zakgeld. De prijs is op basis van volle bezetting 

k.    Algemeen: Leden van de vriendenkring(zie www.stichting-steun.nl) hebben voorrang bij de 

toewijzing van de beschikbare plaatsen in de vakantiereizen. Mits binnen 4 weken na het 
publiceren van de nieuwsbrief het inschrijfformulier is ingediend. 

l.    Vaste groepen : Verschillende vaste groepen, die al jaren met elkaar op vakantie gaan, hebben in 

overleg met ons hun voorkeur uitgesproken over  een vakantie bestemming. Deze personen 
hebben ook voorrang bij de inschrijvingen. De inschrijving moet voor januari gedaan zijn. Het is 

wel de bedoeling dat ze lid zijn van de vriendenkring. 
m.     Voorbehouden:  

 Als de bezetting niet optimaal is kunnen reizen worden afgelast. Ook kan een onevenwichtige 
groepssamenstelling  de aanleiding zijn gegadigden niet mee te laten gaan of er kan een ander 
voorstel gedaan worden. 

 Er moeten voldoende begeleiders beschikbaar zijn. Indien om die reden onverhoopt de vakantie 
niet kan doorgaan wordt het reeds betaald bedrag volledig terugbetaald.  

 Belangstellenden met mobiliteit- of psychische problemen kunnen worden geweigerd als de 
samenstelling van de groep en/of het karakter van de reis dit niet toelaat. Indien mogelijk wordt er 
naar een alternatief gezocht. 

 
Reizen in Nederland vervoer met de minibus 
 

1. Roompot Marinapark Volendam, 5 daagse reis van 8 t/m 12  mei 2023. Vervoer met 

minibus  
 Vakantie-informatie.: 

Volendam wie kent deze woonplaats nou niet. Artiesten als Jan Smit 
en 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.  
Verblijf: Vakantiepark: Het park ligt aan het IJsselmeer en is in 
typisch Volendamse stijl gebouwd. Je verblijft in 12 persoons huis met 
2 verdiepingen. Toegang tot de woning met een trap.   
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk 
worden de maaltijden door de begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten zelfstandig zijn 
bij de persoonlijke verzorging.  
Niet geschikt voor rolstoelers of mensen die niet goed ter been zijn. 
Kosten: € 400,00 pp Geadviseerd zakgeld € 75,00  
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2. Enjoy hotel Hof van Twente, 5 daagse reis van  14 t/m 18 mei 2023 .Vervoer per minibus  

Vakantie-informatie.: 
Je verblijft op basis van all- inclusive in een drie sterren hotel. Je slaapt met 2 personen op 1 kamer.  

Ook ’s avonds zijn er versnaperingen en wordt gezorgd voor 
entertainment. Bij 5 dagen verblijf is een middagactiviteit en een 
bustocht inbegrepen.  Ook met ons eigen busje trekken we er nog 
op uit bij voorbeeld: 
Stadje Delden, er is een streekmarkt, een stadstour is mogelijk en 
Kasteel Twickel (en bijbehorende tuinen) kunnen bezocht worden. 
Diepenheim heeft 6 kastelen en er zijn culturele evenementen. Er 
zijn diverse musea die bezocht kunnen worden. (zoutmuseum, 
buurtspoorweg waarbij het mogelijk is met een stoomtrein van 
Haaksbergen naar Boekelo te reizen. Steden in de buurt Enschede, 

Hengelo en Almelo. 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten zelfstandig zijn 
bij de persoonlijke verzorging. 
Kosten: € 600,00  Geadviseerd zakgeld € 30,00 

 

3. Buitenhof de Leistert, 5 daagse reis van  22 t/m 26 mei 2023. 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. Op het bungalowpark kun je 
slapen in bungalows van het hoogste niveau 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. 
Vakantiepark:. Buitenhof De Leistert ligt in het hart van Limburg, 
tussen de Peel en de Maas  

Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden door de 
begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten zelfstandig zijn 
bij de persoonlijke verzorging. Ook geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn.  
Kosten: ca € 395,00 Geadviseerd zakgeld € 75,00 

 
4. Dierenbos Vinkel,5 daagse reis van  12 t/m 16 juni 2023. 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. 
Vlakbij ligt de ”hoge heide” een zandverstuiving die wel lijkt op een woestijn. 
Verdere uitstapjes zijn mogelijk o.a. naar Den Bosch en een bezoek 

brengen aan de kathedraal St. Jan of in deze stad een echte 
Bossche bol eten. De vakantiegangers verblijven in een twee 
naast elkaar gelegen bungalows. Gedeeltelijk worden de 
maaltijden door begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging. Ook geschikt voor mensen die minder goed ter 
been zijn.  
Kosten: € 400,00 Geadviseerd zakgeld € 75,00 
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5. Noord Zee Residence Cadzand Bad, 5 daagse reis van 19 t/m 24 juni  2023. Vervoer met 

Minibus 

      Vakantie-informatie.: 
Roompot Récidence Noordzee, ligt aan het meest zuidelijke stukje van 
de Zeeuwse kust in Cadzand-Bad. Je verblijft in een luxe 12 persoons 
bungalow.  Vanuit Zeeland ben je zo in België waar je bv Brugge kunt 
bezoeken. We gaan natuurlijk ook naar het strand of naar de Delta 
werken. Op het park kunnen we ook nog 
een potje bowlen.  Kortom genoeg te 
beleven.  
Bijzonderheden: De deelnemers 

moeten in een groep kunnen functioneren en moeten zelfstandig zijn bij 
de persoonlijke verzorging. Ook geschikt voor mensen die minder 
goed ter been zijn.  
Kosten € 420,00 Geadviseerd zakgeld € 75,00  

 

6. Vakantiepark De Eemhof. 5 daagse reis van 4 t/m 9 sept. 2023. Vervoer met minibus 

Vakantie-informatie. Marinapark De Eemhof ligt in de uiterste westhoek van de Flevopolder  
tegenover Spakenburg. Op het park zelf is meer dan genoeg te doen. Vooral het subtropisch 
zwembad Aqua Mundo is erg in trek en is onbeperkt gratis toegankelijk. Het marktplein heeft een 
sfeer alsof je je in warme streken bevindt. Vanuit het park kun je leuke uitstapjes naar plaatsen in de 
buurt maken. Het Dolfinarium van Harderwijk is dichtbij. Of naar de historische  
vissersstadjes Elburg en Spakenburg. 
Vakantiepark: Het park ligt aan het Eemmeer. Je verblijft in een 
appartement met veel luxe. Bij het appartement hoort een groot 
balkon met uitzicht over het Eemmeer.  
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. 
Gedeeltelijk worden de maaltijden door de begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de 
persoonlijke verzorging.  
Kosten: €, 420-; Zakgeld € 75,-. 
 

7. Muziekreis De Bonte Wever in Assen 5 daagse reis november 2023. Vervoer met Minibus. 
 

Altijd al gedroomd van een muziekspektakel met uw favoriete 
artiesten? Geniet van de optredens met o.a. Corry Konings, Wesly 
Bronkhorst, Jannes, Django Wagner, de Alpenzusjes en de band 
ZZAPP. Hotel De Bonte Wever in Assen staat garant voor een 
gezellig en goed verzorgd verblijf. Er is vertier voor iedereen en de all-
inclusive-formule van dit hotel maakt deze reis compleet. Vanuit 
Assen kunt u overdag diverse interessante excursies maken zoals: 
een excursie naar Heerenveen met een 

bezoek aan het bekende ijsstadion Thialf, maar ook een boottocht vanuit 
Ossenzijl in de weerribben, het klompenmusem in Eelde. 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging.  
Kosten:  ca € 690,00 
Geadviseerd zakgeld € 30,00  
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Buitenlandse reizen met minibus 
 

8. Duitsland: Moezel (Bremm) 5 daagse reis, alles inclusief van 3 t/m 7 juni 2023. 
 Vervoer met minibus  

Vakantie-informatie: verblijf aan de oever van de Moezel, deze rivier vormt de grens tussen de Eifel 

en de Hunsrück. Uitstapjes zijn mogelijk naar beide Duitse 
vakantiegebieden. Het hotel ligt in het plaatsje Bremm dat bij 
Cochem ligt. Op de hellingen van de Moezel liggen uitgestrekte 
wijngaarden. Een bezoek aan Cochem, de bekendste toeristische 
plaats aan de Moezel mag zeker niet worden overgesloten. Hoog 
boven Cochem ligt de beroemde Reichsburg. 
Hotel; Hotel Hutter ligt aan de.oever van de Moezel. Het hotel 
beschikt over 46 kamers. De 
kamers zijn van alle 

gemakken voorzien: douche, toilet, tv met Nederlandse zender 
en gratis Wifi. Alle kamers zijn met een lift bereikbaar. Verblijf in 
een tweepersoonskamer.  
Inbegrepen: volledige verzorging op basis van alles inclusief:  
volpensioen, vanaf ´s middags 5 uur gratis drankjes en enkele  
uitstapjes. Elke avond is er vertier in het hotel. O.a. een show, 
live muziek en een quiz.  
Bijzonderheden: de deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren, moeten goed ter been zijn (bergachtig gebied) en zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging.  
Kosten: € 565,-  Zakgeld € 50,-. 
 
 
 

9. Duitsland: Harz ☺ 8 dagen Vakantiewoning 9 t/m 15 juli 2023. Vervoer met minibus 
Vakantie informatie:  
Het Harzgebergte ligt in het midden van Duitsland. Lange tijd is het gebied voor toeristen maar 

gedeeltelijk toegankelijk geweest. Met de hereniging van Duitsland 
kan ook het oostelijke deel weer worden bezocht.  Er is in de 
omgeving veel te zien en te beleven Met 1141 meter is de Brocken 
de hoogste berg in het noorden van Duitsland. Er leiden mooie 
wandelwegen naar de top van de berg. Maar je kunt de top ook 
bereiken  met de stoomtrein.  
Verspreid is het gebied liggen verschillende middeleeuwse steden 
die grondig zijn  opgeknapt. Enkele van deze plaatsen zijn Goslar, 
Werningerode en Quedlingburg. In Braunlage is een kabelbaan die 

je met een gondel naar de top van de Wurmberg (971 m) brengt. Een vakantie voor actieve mensen 
die willen wandelen en gezamenlijk de omgeving willen verkennen. 

Woning. Verblijf in een prachtige vakantiewoning met  tuin in de plaats Braunlage en gelegen vlakbij 

het centrum van deze plaats. De woning beschikt over 5 slaapkamers en is modern en comfortabel 
ingericht.  
Inbegrepen: alle maaltijden en verschillende uitstapjes.   
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 € 730,-;  Zakgeld € 50,-. 
 

 

javascript:
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10. Duitsland: Schwarzwald - Bodensee (Mundelfingen) 8 daagse reis, 16 t/m 23 juli 2023.  
   Vervoer met minibus 
Vakantie informatie:  de Bodensee is een van de grootste binnenmeren in Europa en maakt deel uit 

van het stroomgebied van de Rijn. Er is veel te zien en te beleven. 
Heel bekend zijn de steden Konstanz, Meersburg en het 
bloemeneiland Mainau. Ook kan een bezoek aan de watervallen van 
Schaffhausen worden gebracht. Het Schwarzwald staat bekend om 
zijn uitstekende mogelijkheden om te wandelen. Daarnaast zijn 
bezoeken aan de Titisee en Feldberg de moeite waard. 
Verblijf:  We verblijven in een van de 3 vakantiewoningen in het  
“Feriendorf Wutachschlucht” gelegen in Mundelfingen. Van hieruit 
kunnen gemakkelijk 
uitstapjes gemaakt worden 

naar zowel het Schwarzwald alsook naar de Bodensee.  
Inbegrepen: alle maaltijden en verschillende uitstapjes. 
Bijzonderheden: de deelnemers moeten in een groep 
kunnen functioneren en zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging. Deze reis is niet geschikt voor mensen die slecht 
ter been zijn (bergachtig gebied). 
Kosten: € 800,-   Zakgeld € 75,-   

 

11. Duitsland  Lam☺ 8 dagen hotel 5 t/m 12 augustus 2023.  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 bedoeld voor mensen die goed 
ter been zijn en dus niet geschikt voor personen die gebruik maken 
van rolstoel of rollator. 
Houd er rekening dat in verband met de reisafstand naar deze 
bestemming de deelnemers vroeg in de ochtend moeten vertrekken. 
Kosten:  € 825,-; Zakgeld € 100,-  

 
12. Duitsland: Ostfriesland (Greetsiel) 5 daagse reis, alles inclusief 14 t/m 18 augustus2023.     
Vervoer met minibus  

Vakantie-informatie: het gebied Ostfriesland ligt in het noordwesten van Duitsland aan het Duitse deel 
van de Waddenzee en grenst in het westen aan Groningen. Het landschap 
lijkt veel op het noorden van Nederland met duinen, polders en 
veengebieden. Landinwaarts zijn er bosgebieden te vinden. Gekozen is 
voor een hotel in de plaats Greetsiel, een zeer nostalgisch en toeristisch 
vissersplaatsje. Het dorp heeft een mooie vissershaven met vele kleine 
vissersboten (kotters). Je kunt er op de kanalen mooie boottochten maken. 
Ook voor wandelingen op vlak terrein zijn er veel mogelijkheden.  
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Hotel; het Enjoy Hotel Vitalis in Greetsiel ligt aan de rand van het dorp niet ver van centrum en  haven. 
Verblijf in een tweepersoonskamer. Gasten van het hotel hebben gratis toegang tot het ongeveer 200 
m vanaf het hotel gelegen subtropisch zwembad.  
Inbegrepen: volledige verzorging op basis van alles inclusief : 
volpensioen, vanaf ´s middags 5 uur gratis drankjes en enkele 
uitstapjes.  
Bijzonderheden: de deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging.  
Kosten: € 680,- Zakgeld € 50,-.  
 

 

13. 0ostenrijk: Kirchberg ☺ 8 dagen hotel van 9 t/m 16 september 2023. 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 
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 appartementen bij 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 
bedoeld voor mensen die goed ter been zijn en dus niet geschikt voor personen die gebruik maken van 
rolstoel of rollator. 
Houd er rekening dat in verband met de reisafstand naar deze bestemming de deelnemers vroeg in de 
ochtend moeten vertrekken.. 
Kosten: € 855,-; Zakgeld € 100,-   

 
14. Duitsland: Bad Bentheim 5  daagse reis, van 25 t/m 29 september.2023  

  Vervoer met minibus 
Vakantie informatie: Bad Bentheim is een plaats net over de grens in Duitsland. Dichtbij en toch 

helemaal anders. Het ligt in een glooiend landschap met oerbossen, 
pittoreske dorpjes en heeft een imposante burcht die bezocht kan 
worden. Het  Bentheimer Wald nodigt uit voor een wandeling en 
dag-uitstapjes naar dierenpark Nordhorn, de Isterberg en de 
prachtige provinciestad Münster behoren tot de mogelijkheden.  
Verblijf:  we verblijven in 
een vakantiewoning op het 
Ferien-resort Bad Bentheim 
(Roompot). Het park heeft 

diverse faciliteiten en activiteiten waarvan gebruik gemaakt kan 
worden. 
Inbegrepen: alle maaltijden en verschillende uitstapjes. 
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Bijzonderheden: de deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en zelfstandig zijn bij de 
persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 
Kosten: € 430,-  Zakgeld € 75,-   

 
Vliegreis 

 
15. Spanje, costa del Sol, Estapone 8 dagen alles inclusief. 28 mei t/m 4 juni Vertrek 
vanuit vliegveld Eindhoven. 
Vakantie-informatie: 

 Estepona is een van de mooiste plaatsen van de Costa del 
Sol in de provincie Malaga. Met het oude centrum is het een 
specifieke plaats met een echte Spaanse sfeer door de 
witte huisjes met bloempotten. Een van de trekpleisters is 
de tuin van de Costa del Sol waar bloemen centraal staan. 
Andere bezienswaardigheden zijn Los Realos, de bergen 
rond de stad en het beeld Venus van Estapone.  Selwo 
Aventura is een van de grootste themaparken van deze 
Costa.Dus een geweldig dagje uit. Naast deze 
bezienswaardigheden wordt de stad voornamelijk bezocht 
door strandgangers Hier zijn de de beste en rustigste 

stranden van de costa del sol, Waarvan je heerlijk van kunt genieten tijdens je vakantie. 
Hotel:  Het 4-sterrenhotel SPLASHWORLD Playa Estepona in Estepona heeft namelijk drie 
buitenzwembaden, twee kinderbaden en heel veel te gekke waterglijbanen en zelfs een golfslagbad. Het 
hotel ligt direct aan de zee, dus voor wie nog niet genoeg gezwommen heeft, kan daar ook een lekkere 
verkoelende duik nemen.  
Centrum van Estepona ligt op ca.16 km, het centrum van Marbella op ca.14 km. Winkels op 500 meter 
en het ligt direct aan het strand en rustig gelegen. 
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. 
Het is wenselijk dat de deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een groep. 
Kosten: € 1305,-; Zakgeld € 75,-. 
 

 

Busreis met Bolderman 
 

16. Spanje Tossa de Mar All inclusive 10 dagen van 18 t/m 27 sept. 2023.  
       Vervoer met grote touringcar . 

Vakantie-informatie 
Wilt U een heerlijke ontspannen en onbezorgde vakantie in 
Spanje? Ga dan naar Tossa de Mar. U kunt genieten van het all 
inclusive aanbod in het hotel en daarnaast kunt U, als U dat wilt, 
interessante excursies maken. Tossa del Mar ligt aan het 
mooiste gedeelte van de costa Brava.  
Via  Belgie en de Franse autowegen gaat onze busreis naar 
onze  tussenstop met overnachting  in midden-Frankrijk. De 
volgende dag volgen we de route soleil naar de Spaanse grens 
en onze standplaats in Tossa del Mar. Het oude centrum van dit 
gezellige stadje, Vila Vella is omgeven door vestigingsmuren en 

torens, het mooiste gedeelte van de costa Brava. We bezoeken oa Montserrat, Blanes, Figueras, 
Cadaques en niet te vergeten Barcelona. Het programma is zo samengesteld dat U optimaal kunt 
genieten van zowel de excursies en het all inclusive arrangement in het hotel.  
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Hotel Verblijf in Hotel Don Juan Tossa. Dit hotel ligt op 200 m van het strand. Het beschikt over een 
bar, restaurant, biljart tafel, tennistafels en een zwembad met een terras op het dak.Alle kamers zijn 
voorzien van televisie, balkon, badkamer en gratis WiFi  
Inbegrepen Dagelijkse 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. Houd er rekening mee dat op de dagen 
waarop excursies plaatvinden de deelnemers veelal vroeg voor het 
ontbijt aanwezig moeten zijn. 
Kosten € 1050,- . Zakgeld € 100,- 

 

4 dagen Disneyland Parijs, Davy Crockett Ranch, 

vertrek oktober 2023. Vervoer met minibus              

Vakantie informatie:  
Als er genoeg interesse is gaan we naar Euro Disney Parijs. Deze vakantie bevat: 3 overnachtingen in 
een blokhut bij Davy Crockett en toegangskaarten voor beide Disney Parken tw. Disneyland Park en 
Walt Disney Studios Park!  

Sprookjes spelen de hoofdrol in vijf ongelooflijke 
landen met klassieke attracties, shows en parades. 
Sta schouder aan schouder met zwaard zwaaiende 
piraten. Maak een reis door de tijd en de ruimte. Kijk 
met verwondering naar het onvergetelijke vuurwerk 
en de lichtshow boven het Kasteel van Doornroosje. 
Ontdek de geheimen achter de meest magische 
scènes van Disney films in het Walt Disney Studios 
Park. Beleef mee hoe 
animatie tot stand 
komt in de Toon 
Studio en zie 
verbijsterende 

effecten in Backlot. De vijf productiezones zitten dus barstensvol spanning 
en sensatie! 
Verblijf : In een blokhut op de Disney's Davy Crockett Ranch. Midden in 
een bos van ca. 57 hectare, op ca. 15 minuten autorijden van de Parken. 
De bosbungalow biedt plaats aan maximaal 6 personen.  

Inbegrepen:  De maaltijden en de drankjes in het park en in de bungalow. 

Bijzonderheden:  Het is wenselijk dat de deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een groep. 
Zij moeten goed ter been zijn en grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. 
 
Kosten:  ±  € 670,00,-; Zakgeld € 75,-. 
 

 
 
 
 
Opgave: via bijgaand inschrijfformulier 
Per e-mail naar;  breek-uit@hotmail.com of  
Per post naar  Korverstraat 10, 5961 KL Horst  

mailto:breek-uit@hotmail.com

