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er even lekker tussenuit met de vakantiemogelijkheden van PSW

Onze passie kent geen beperkingen

VOORWOORD
Beste cliënt van PSW,

boek

vakantie

2016
Voor je ligt het vakantieboekje 2016 van PSW. In het vakantieboekje
vind je een overzicht van de vakantiereizen die PSW Vrije tijd dit jaar
aanbiedt.

Je kunt kiezen voor een korte of een langere reis; een vakantie in
Nederland of in het buitenland; een programma vol activiteiten en
uitstapjes of een rustig programma dat je zelf invult. Door het brede
aanbod kan iedereen een vakantie uitzoeken die bij haar of hem past.
De begeleiding tijdens de vakantie bestaat uit beroepskrachten en/of
vrijwilligers. PSW doet haar uiterste best om alle cliënten de vakantie
aan te bieden die hij/zij heeft gekozen. Helaas kan het gebeuren dat er
niet genoeg cliënten of geschikte begeleiders en vrijwilligers zijn voor
een reis. In dat geval kan de vakantie niet doorgaan. Het kan ook
gebeuren dat een reis al is volgeboekt. PSW probeert in die gevallen
een andere passende, leuke vakantie mogelijk te maken. Dat gebeurt
natuurlijk in overleg met jou.
foto

In 2015 hebben veel cliënten deelgenomen aan een vakantiereis van
PSW. Ook was er weer een fotowedstrijd. De winnende foto zie je op de
omslag: in klederdracht op vakantie in Giethoorn! Ook in 2016 kun je
jouw mooiste, leukste en origineelste vakantiefoto's inzenden. En wie
weet, kom jij dan volgend jaar op de voorpagina!
Ik hoop dat je in dit vakantieboekje een vakantie vindt, die bij je wensen
past. Ik wens je veel plezier bij de voorbereidingen en alvast een prettige
vakantie!
Marc van Ooijen, bestuurder PSW
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OP VAKANTIE MET PSW
PSW organiseert vakantiereizen voor de cliënten die niet met een reguliere reisorganisatie of
met een gespecialiseerde reisorganisatie op vakantie kunnen. In deze vakantiegids staan
alle vakanties van 2016. U kunt een keuze maken en inschrijven door het inschrijfformulier in
te vullen, dat los in de gids zit, of via pswml.nl/vrijetijd
Het is belangrijk om de gids goed door te lezen. Niet alleen om een goede keuze te
maken, maar ook om te weten welke spelregels PSW heeft opgesteld voor
vakantiegangers. Hoe kan ik me aanmelden, wat moet ik betalen, wat kan ik verwachten,
etc. Als u vragen heeft over de vakanties of over de spelregels, kunt u terecht bij uw eigen
persoonlijk begeleider of bij iemand van de vakantiewerkgroep.
De vakantiewerkgroep heeft deze gids gemaakt en gaat de inschrijvingen bekijken.
De vakantiewerkgroep bestaat uit:
Lieke Hendriks
Danielle van Nieuwenhoven
May Verschaeren
Saskia Janssen
Sharon Houben
Marga Rohmen

WBC Heythuysen
WBC Nederweert
WBC Reuver
WBC Roermond/Melick/Posterholt
WBC Weert
PSW Vrije tijd

0475-386330
0495-634125
077-3081650
0475-300474
0495-584272
0475-451889

We hebben het afgelopen jaar veel tevreden evaluatieformulieren mogen lezen.
Dat is voor ons een goed teken. Voor 2016 wensen wij u weer veel vakantieplezier.

De vakantiewerkgroep van Stichting PSW
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1.
WIE KUNNEN ZICH INSCHRIJVEN?
Het vakantie aanbod van PSW is bestemd voor alle cliënten van PSW:
1. Cliënten die 24-uurs woonbegeleiding krijgen van PSW
2. Cliënten die ondersteund wonen waarbij sprake is van ‘scheiden van wonen en zorg’
3. Cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar bij hun ouders/familie thuis wonen
4. Cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar bij een andere zorgaanbieder wonen
5. Daarnaast kunnen ook cliënten inschrijven die (nog) niet wonen en (nog) geen dagbesteding
hebben bij PSW, maar die in de toekomst waarschijnlijk voor PSW kiezen.
2.
VOORWAARDEN
PSW heeft een aantal voorwaarden opgesteld die gelden voor alle cliënten die mee op
vakantie gaan:
- PSW organiseert geen vakanties buiten het bestaande aanbod zoals beschreven en
gebundeld in dit vakantieprogrammaboekje om.
- PSW stelt de groepen samen en ook de kamerindeling tijdens het verblijf. De
vakantiewerkgroep bespreekt samenstellingen op grond van de informatie die haar wordt
aangereikt. Deze informatie dient dan ook volledig te zijn. Keuzes gemaakt op grond van
onvolledige informatie kan PSW niet aangerekend worden. Als dat leidt tot annulering van
een vakantie dan wordt een aanbetaling niet teruggestort (zie punt 8).
- PSW bepaalt welke begeleiders/vrijwilligers meegaan op vakantie. De selectie is afhankelijk
van de deelnemers en hun zorgvraag.
- Begeleiding kan worden uitgevoerd door beroepskrachten en vrijwilligers. Elk jaar overwegen
we opnieuw welke begeleiding mee gaat op welke vakantie. Hoewel rekening gehouden
wordt met specifieke vragen en wensen wil dat niet zeggen dat er van uitgegaan mag worden
dat eigen begeleiding een vanzelfsprekendheid is.
- Over de prijs van de vakantiereizen en bijkomende kosten voor begeleiding, zoals vermeld in
het vakantieprogrammaboekje is geen discussie/onderhandeling mogelijk.
- PSW heeft het recht de reis te annuleren als geen adequate begeleiding beschikbaar is of als
zich niet genoeg cliënten voor een reis hebben opgegeven.
- Er zijn reizen (m.n. excursiereizen) waarbij we aansluiten bij een reisgezelschap. Dit kan
betekenen dat een reis op het laatste moment niet doorgaat, omdat deze niet vol is.
- Bij georganiseerde reizen wordt de opstapplaats bepaald door de reisorganisatie. Dit kan
inhouden, dat u al vroeg op deze opstapplaats aanwezig moet zijn. PSW Vrije tijd en de
vakantiebegeleiding zijn niet verantwoordelijk voor het vervoer van de vakantiedeelnemers
naar de opstapplaats.
- PSW telt de startdag en de einddag als volledige vakantiedag mee in de kostenberekening.
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3.
DE KOSTEN
De kosten van de vakanties bestaan uit drie onderdelen:
1. De materiële kosten
denk aan: vervoer, huur, voeding, verblijfskosten begeleiding etc.
deze kosten zijn afhankelijk van de bestemming van de vakantiereis.
2. De personele kosten
de kosten voor begeleiders en vrijwilligers zijn vastgesteld op € 60,00 per dag.
3. De personele kosten plus overheadkosten
de kosten voor begeleiders en vrijwilligers zijn € 70,50 per dag.
4.
DE KOSTEN: WIE BETAALT WAT?
PSW hanteert drie prijzen voor de vakanties: A, B en C.
De prijs die u betaalt, hangt af van uw individuele situatie.
Prijs A: Materiële kosten
- voor: cliënten die 24-uurs woonbegeleiding krijgen van PSW (AWBZ-bijdrage plichtig).
Deze prijs geldt voor maximaal 8 dagen. Gaat u langer dan 8 dagen op jaarbasis op vakantie
dan betaalt u vanaf de 9e dag een toeslag van € 60,00 per dag. U krijgt hierover een aparte
rekening.
Prijs B: materiële kosten plus personele kosten (A prijs + € 60,00 per dag)
- voor: cliënten die ondersteund wonen bij PSW (behalve indien de indicatie voldoende
ruimte/uren biedt; dan betalen zij alleen de A prijs)
- voor: cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar bij hun ouders/familie wonen.
Prijs C: materiële kosten plus personele kosten en overheadkosten (A prijs + € 70,50 per dag)
- voor: cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar woonbegeleiding krijgen van een
andere zorgaanbieder dan PSW
- voor: personen die geen cliënt van PSW zijn en dus geen woonbegeleiding of dagbesteding
van PSW ontvangen maar die in de toekomst mogelijk voor PSW kiezen.
Vakantiedeelnemers met een logeerindicatie “verblijf langdurig” dan wel “verblijf kortdurend” gelden als cliënt
binnen de 24-uurs woonbegeleiding en betalen prijs A. Attentie: evenals cliënten in een WBC zijn zij voor deze
vakantieperiode AWBZ-bijdrageplichtig en ontvangen zij een rekening van het CAK (Centraal Administratie
Kantoor)

4

5.
AANMELDEN
Als u na het lezen van de vakantiegids een keuze gaat maken, lees dan nog een keer goed waar u
voor kiest zodat uw verwachtingen ook kloppen met hetgeen wij bieden.
U kunt zich aanmelden voor een vakantie door het formulier digitaal in te vullen.
Ga hiervoor naar http://www.pswml.nl - zorg en dienstverlening - vrije tijd/vakanties - vakantie
aanmeldformulier.
Of lever het ingevulde formulier in bij de Persoonlijk Begeleider, die zorgt ervoor dat dit wordt
opgestuurd naar:
PSW Vrije tijd
Afdeling vakantiereizen
Monseigneur Kierkelsplein 1
6095 BK BAEXEM
Indien er geen sprake is van een persoonlijk begeleider kunt u het formulier zelf versturen naar
bovenstaand adres.
Nadat u het inschrijfformulier heeft ingeleverd, krijgt u een bevestigingsbrief. Als u deze brief heeft
ontvangen, staat uw aanmelding vast. In de brief leest u ook de definitieve datum van uw vakantie.
6.
(AAN)BETALING
Als de reis schriftelijk bevestigd wordt met de bevestigingsbrief, vraagt PSW u een aanbetaling van
€ 150,00 per persoon te doen (u mag het bedrag ook in een keer betalen).
Het betalen van het voorschot of totaalbedrag maakt de boeking definitief.
Alle vakantiebetalingen kunnen worden overgemaakt naar:
 Rabobank Roermond
rekeningnummer: NL02 RABO 0176 9517 84
t.n.v. Stichting PSW Vrije tijd inz. Vakanties te Baexem
o.v.v. uw naam, de reis en het reisnummer
Het is nadrukkelijk onze bedoeling om snel te boeken en zo snel mogelijk de vakantiegroepen met
begeleiding vast te stellen, zodat de deelnemers met elkaar kennis kunnen maken.
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7.
DE VAKANTIEPRIJS
Afhankelijk van uw individuele situatie betaalt u prijs A, B of C of een combinatie hiervan. Daarnaast
hebt u tijdens de vakantie zakgeld nodig.
Zakgeld is nog nodig voor:
 Kopen van een souvenir / ansichtkaarten
 Extra excursies (dit staat meestal bij de reis)
 Eigen behoeftes aan meer consumpties of versnaperingen
 Belangrijk !!
De vakantieprijs is gebaseerd op 2-persoons slaapkamers. De vakantiewerkgroep streeft er naar om
tijdens het vakantieverblijf de privacy van alle vakantiegangers zo goed mogelijk te waarborgen. Dat
betekent dat we, waar mogelijk, zoveel mogelijk 1-persoons slaapkamers aanbieden. Dit lukt niet
altijd. Mocht u heel specifiek vragen om een eigen slaapkamer dan brengt dat meerkosten met zich
mee. Deze meerkosten verschillen per vakantie.
8.
ANNULERING
Mocht u -na opgave en betaling - om belangrijke redenen toch niet mee kunnen, dan krijgt u slechts
een gedeelte van de prijs terug, omdat PSW vooraf al kosten heeft gemaakt. Het aanbetalingbedrag
van € 150,00 wordt niet teruggestort en wordt gezien als voorbereidingskosten.
9.
REISVERZEKERING
PSW sluit voor alle reizen een collectieve reisverzekering af; hiermee worden schades/onkosten die
tijdens de vakantie optreden gedeeltelijk gedekt.
Mochten er tijdens de vakantie ziektekosten gemaakt worden, dan worden deze kosten eerst
verhaald op uw eigen ziektekostenverzekering. De niet vergoede onkosten worden verhaald op de
reisverzekering.
10.
VAKANTIE VOOR JONGEREN EN/OF ACTIEVE VAKANTIES
Behalve de wandelvakanties biedt PSW geen specifieke jongeren en/of actieve vakanties aan.
Voor deze vakanties verwijzen wij naar:
- Flow-outdoor; voor actieve, avontuurlijke en culturele reizen om individueel op in te schrijven;
0495-54 48 23 of http://www.flowreizen.nl
- Stichting Het Buitenhof reizen; om individueel op in te schrijven;
0182-58 70 50 of http://www.buitenhof.nl
- Set Reizen / High Five: om individueel op in te schrijven
010-215 02 48 of http://www.set-reizen.nl en http://www.hfive.nl
- Bosjuweel; creatieve vakanties; om individueel op in te schrijven;
024-373 1810 of www.bosjuweel.nl

6

MUZIEKREIS TURKIJE

8 DAGEN

20 t/m 27 mei 2016

Vakantiebestemming

Dit jaar willen we weer een gezellige muziekreis naar Turkije boeken.
U geniet acht dagen lang in een mooi all-inclusive 5-sterren hotel van
optredens van bekende Nederlandse artiesten.
Voor meer info: www.muziekreisturkije.nl

Verblijf

Uw verblijf is 5-sterren Hotel Amara Island Bodrum, direct gelegen aan
een privé-strand. Het hotel is van alle gemakken voorzien en het zal u
aan niets ontbreken. Er is een buffetrestaurant, verschillende à la carte
restaurants en bars. Verder zijn er 4 buitenzwembaden en een
binnenzwembad, een Turks bad, stoombad en sauna.

Omgeving

Tijdens deze reis verblijft u veelal op het resort waar u kunt zonnen,
zwemmen en vooral genieten van de Nederlandse artiesten die er
optreden.

Vervoer

U vliegt vanaf Eindhoven of Schiphol, ter plekke wordt gezorgd voor
vervoer naar het hotel. De vliegreis duurt ongeveer 4 uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die op een zonnige
bestemming willen genieten van lekker eten en luieren en vooral
kiezen voor de optredens van Nederlandse artiesten. Neem extra geld
mee voor souvenirs.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Muziekreis Turkije

Prijs A: € 1.500,00
Prijs B: € 1.980,00
Prijs C: € 2.064,00
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Reisnummer: 16000

LOURDES

8 daagse treinreis

21 t/m 28 mei 2016

Vakantiebestemming

Lourdes, een oud stadje in het zuidwesten van Frankrijk, gelegen aan
de voet van de Pyreneeën, beschikt over een prachtige geschiedenis.
In 1858 is Maria verschenen aan Bernadette Soubirous in de grot van
Massabielle in Lourdes. Daardoor is Lourdes een groot bedevaartsoord
met 6 miljoen pelgrims per jaar. Voor info: www.bedevaarten.com

Verblijf

We willen een hotel boeken op basis van volpension. De kamers zijn
voorzien van bad of douche en toilet. Het ontbijt is vrij sober. 's
middags en 's avonds worden er uitgebreide warme maaltijden
geserveerd.

Omgeving

In Lourdes wordt een compleet Nederlandstalig bedevaartprogramma
aangeboden. U kunt deelnemen aan de vele plechtigheden, zoals de
Kaarsjesprocessie, Sacramentsprocessie enz. Daarnaast kunt u evt.
onder begeleiding Lourdes verkennen.

Vervoer

U reist met de nachttrein, deze bestaat uit een aantal
couchettewagons. In de 4-persoons couchettecoupés kunt u overdag
zitten en 's nachts liggen. De bedevaarttrein vertrekt vanuit Maastricht.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag naar Lourdes willen
om te bidden en deel te nemen aan processies.

trein

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Lourdes

Prijs A: € 1.330,00
Prijs B: € 1.810,00
Prijs C: € 1.894,00
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Reisnummer: 16001

VAARVAKANTIE

8 dagen

21 t/m 28 mei 2016

Vakantiebestemming

De vaarvakantie die we dit jaar aanbieden is een riviercruise vol
hoogtepunten. U vaart met het comfortabele drie-sterren schip MS
Prinses Juliana langs de mooiste Belgische steden en dwars door
Zeeland. Voor info: www.goedideereizen.nl

Verblijf

De MS Prinses Juliana is ruim opgezet en heeft een huiselijke sfeer. U
verblijft in een 2-persoons hut op het hoofddek (hier is geen lift
aanwezig), met douche, toilet en TV. Op het middelste dek bevindt zich
de hal met receptie, boordwinkeltje, restaurant en bar. Aan boord heeft
u volpension en kunt u genieten van smakelijke maaltijden.

Omgeving

Door het fraaie rivierenlandschap van het zuiden van Nederland varen
we via Dordrecht naar het oude Antwerpen. We varen verder naar het
schilderachtige Gent waar u een uitstapje naar Brugge kunt maken.
Het tweede deel van de reis voert dwars door Zeeland.

Vervoer

U wordt op zaterdag 21 mei om 14.00 uur verwacht aan de Rijnkade in
Arnhem vanwaar de MS Prinses Juliana vertrekt. De reis naar Arnhem
duurt ongeveer twee uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag een rivierencruise
willen maken met en genieten van het varen langs mooie steden.

schip

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Vaarvakantie

Prijs A: € 1.000,00
Prijs B: € 1.480,00
Prijs C: € 1.564,00
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Reisnummer: 16002

VAKANTIEPARK DIERENBOS

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

Aan de rand van 's Hertogenbosch bevindt zich vakantiepark
Dierenbos. Op dit park beleeft u een heerlijke vakantie tussen tal van
bosdieren, zoals vossen, dassen en herten.
Voor meer info: www.bungalowspecials.nl

Verblijf

We willen een grote luxe 12-persoons boerderij huren. Er zijn 5
slaapkamers en 2 badkamers, waarvan één met douche/bad
combinatie (tevens bubbelbad) en één met douche. In de tuin staat een
jacuzzi. De boerderij is van alle gemakken voorzien.

Omgeving

Op het park vindt u een restaurant, pizzeria en snackbar. Er is een
binnenzwembad en een subtropisch zwemparadijs. Een bezoek aan de
dierenverblijven van dit park is zeker de moeite waard. U ontvangt een
extra card voor bezoek aan 5 verschillende attractieparken in de buurt.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Vakantiepark Dierenbos
duurt ongeveer anderhalf uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een
themavakantiepark, met bezoek aan attractieparken in de buurt en
genieten van de sfeer en faciliteiten van dit park.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Vakantiepark
Dierenbos

Prijs A: € 520,00
Prijs B: € 820,00
Prijs C: € 872,50
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Reisnummer: 16100

WATERPARC VELUWEMEER

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

Landal Waterparc Veluwemeer ligt direct aan het Veluwemeer, naast
natuurgebied het Harderbos. Vanaf het park heeft u een prachtig
uitzicht op de jachthaven en het Veluwemeer.
Voor info: www.landal.nl

Verblijf

We willen hier een 10-persoons villa reserveren. Het mooie vrijstaande
vakantiehuis heeft 5 slaapkamers, waarvan 3 op de begane grond. In
het huis zijn 3 badkamers, waarvan een met ligbad. Verder is er nog
een sauna en zonnebank.

Omgeving

Op het park is een zwembad met bubbel- en bruisbad. Er is een
supermarkt, panoramarestaurant en een Grand-café. In de omgeving
kunt u uitstapjes maken naar o.a. Ermelo, Biddinghuizen, Harderwijk
en Walibi World.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Veluwemeer duurt een halve
dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een
vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Veluwemeer

Prijs A: € 470,00
Prijs B: € 770,00
Prijs C: € 822,50
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Reisnummer: 16101

HEIJDERBOS VIP

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

Park Heijderbos van Centerparcs ligt in Noord-Limburg bij Nijmegen,
dus lekker in de buurt. Op het park is een mooi zwembad en een
Market Dome met winkeltjes, restaurants en terrasjes.
Voor info: www.centerparcs.nl

Verblijf

We willen voor een midweek een 12-persoons bungalow huren. De
superluxe bungalow in Park Heijderbos heeft 6 slaapkamers en 6
badkamers, sauna en bubbelbad. U geniet van volop luxe, de bedden
zijn opgemaakt, de handdoeken liggen klaar en de gasten krijgen elke
dag verse broodjes.

Omgeving

Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie
zwembad “de Aqua Mundo” en lekker eten in een van de restaurants.
's Avonds is op de market Dome live entertainment. U kunt ook
uitstapjes maken naar Nijmegen, Arnhem, Oberhausen of Burgers Zoo.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Heijderbos duurt
ongeveer een uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag
verblijven in een en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Heijderbos VIP

Prijs A: € 580,00
Prijs B: € 880,00
Prijs C: € 932,50
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Reisnummer: 16102

KEMPERVENNEN VIP

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

In Brabant, vlakbij Eindhoven ligt bungalowpark Kempervennen van
Center Parcs. Het vakantiepark ligt in de buurt van het natuurgebied
De Malpie. Op het park is een mooi zwembad en een Market Dome
met winkeltjes, restaurants en terrasjes.
Voor info: www.centerparcs.nl

Verblijf

We willen een 12-persoons VIP cottage huren. Deze luxe cottage heeft
6 slaapkamers en 6 badkamers, een bubbelbad en sauna. U geniet
van volop luxe, de bedden zijn opgemaakt, de handdoeken liggen klaar
en de gasten krijgen elke dag verse broodjes.

Omgeving

Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie
zwembad "de Aqua Mundo" en lekker eten in een van de restaurants.
U kunt ook uitstapjes maken in de buurt, b.v. naar Eindhoven,
Papegaaienpark in Veldhoven of het PSV stadion.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Kempervennen duurt
ongeveer een uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag
verblijven in een vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten
van een vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Kempervennen VIP

Prijs A: € 580,00
Prijs B: € 880,00
Prijs C: € 932,50
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Reisnummer: 16103

HOCHSAUERLAND VIP

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

In het Sauerland in Duitsland ligt Park Hochsauerland van Center
Parcs. Het vakantiepark ligt in het mooie Sauerland en u kunt hier
genieten van mooie bossen en natuur. Op dit park liggen de
schitterende cottages allemaal dicht bij het meer. Voor info:
www.centerparcs.nl

Verblijf

We willen een 12-persoons VIP cottage huren. Er zijn 6 slaapkamers
en 4 badkamers waarvan 2 op de begane grond. Als VIP beschikt u
over een aparte sauna met douche die buiten gelegen is. De
handdoeken liggen klaar en de gasten krijgen elke dag verse broodjes.

Omgeving

Op het park zelf is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie
zwembad "de Aqua Mundo" en lekker eten in een van de restaurants.
U kunt ook een bezoek brengen aan de vele pittoreske stadjes en
dorpen in de omgeving en winkelen in Willingen of Winterberg.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Hoch Sauerland een
halve dag, u kunt onderweg pauzeren.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag
verblijven in een vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten
van een vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Hochsauerland VIP

Prijs A: € 520,00
Prijs B: € 820,00
Prijs C: € 872,50
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Reisnummer: 16104

WATERPARC VELUWEMEER

week

juni 2016

Vakantiebestemming

Landal Waterparc Veluwemeer ligt direct aan het Veluwemeer, naast
natuurgebied het Harderbos. Vanaf het park heeft u een prachtig
uitzicht op de jachthaven en het Veluwemeer.
Voor info: www.landal.nl

Verblijf

We willen hier een 10-persoons villa reserveren. Het mooie vrijstaande
vakantiehuis heeft 5 slaapkamers, waarvan 3 op de begane grond. In
het huis zijn 3 badkamers, waarvan een met ligbad. Verder is er nog
een sauna en zonnebank.

Omgeving

Op het park is een zwembad met bubbel- en bruisbad. Er is een
supermarkt, panoramarestaurant en een Grand-café. In de omgeving
kunt u uitstapjes maken naar o.a. Ermelo, Biddinghuizen, Harderwijk
en Walibi World.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Veluwemeer duurt een halve
dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een
vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Waterparc
Veluwemeer

Prijs A: € 770,00
Prijs B: € 1.250,00
Prijs C: € 1.334,00
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Reisnummer: 16105

WELLNESS VILLA DE BOSHOEK

week

juni 2016

Vakantiebestemming

Recreatiepark De Boshoek is prachtig gelegen op de Veluwe, in het
dorp Voorthuizen. De Boshoek is omringd door de staatsbossen en
vanuit het park zijn er uitstekende mogelijkheden om uitstapjes te
maken. Voor meer info: www.deboshoek.nl

Verblijf

We willen een grote luxe 12-persoons Welness Villa huren. De luxe
villa is van alle gemakken voorzien, heeft een eigen zwembad, jacuzzi
en infrarood-sauna. Er zijn 2 badkamers en 4 slaapkamers.

Omgeving

Op het park is van alles te beleven. U kunt zwemmen in het sfeervol
mediterraan zwembad, er zijn bowlingbanen en oud-hollandse spelen.
In het restaurant kunt u heerlijk eten, er is een snackbar en
supermarkt. Ook kunt u uitstapjes maken naar Harderwijk, Amersfoort
en Apeldoorn.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Vakantiepark De Boshoek
duurt ongeveer drie uur, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag
verblijven in een vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten
van een vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Wellness Villa
De Boshoek

Prijs A: € 930,00
Prijs B: € 1.410,00
Prijs C: € 1.494,00
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Reisnummer: 16106

BONTE WEVER

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

Hotel de Bonte Wever is gelegen direct aan het Asserbos, aan de rand
van Assen. Als hotelgast kunt u genieten van een subtropisch
zwembad en de vele faciliteiten van dit All-in Hotel.
Voor info: www.debontewever.nl

Verblijf

We reserveren hier comfortabele 2-persoons kamers. De hotelkamers
zijn voorzien van luchtkoeling, er is een TV, radio en voldoende
kastruimte. De ruime badkamer heeft een inloopdouche en toilet. Het
hele hotel is rolstoelvriendelijk.

Omgeving

In het hotel is een mooi subtropisch zwem- en saunaparadijs, er zijn
verschillende barretjes, een buffetrestaurant en steakrestaurant. Een
animatieteam organiseert diverse activiteiten. In de omgeving kunt u
uitstapjes maken naar Assen, Groningen, Drachten en Emmen.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt voor evt. uitstapjes. De reis naar Assen duurt ongeveer een halve
dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Vakantie Bonte Wever is bedoeld voor mensen die willen genieten van
de faciliteiten van een All-in Hotel.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Bonte Wever

Prijs A: € 650,00
Prijs B: € 950,00
Prijs C: € 1.002,50
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Reisnummer: 16107

MOVIE PARK GERMANY

4 dagen

juni 2016

Vakantiebestemming

Het wervelende pretpark Movie Park Germany is de ideale
bestemming voor een paar gezellige dagen uit. Geniet van de ruim 40
attracties en shows rond het thema films. Een minivakantie met als
uitgangspunt pretpark Movie Park Germany. Voor info. www.kras.nl

Verblijf

We verblijven in Hotel Mercure gelegen in het centrum van Duisburg
op basis. We maken hier gebruik van ontbijtbuffet. Het hotel beschikt
over 2-persoons kamers met bad en/of douche, toilet en föhn.

Omgeving

Movie Park ligt plm. 33 km. van het hotel. Het is de bedoeling dat we 2
dagen naar Movie Park gaan. De resterende dagen kunt u uitstapjes
maken naar o.a. Moers of Oberhausen (CentrO, grootste overdekte
winkelcentrum van Europa), Sealife.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt voor evt. uitstapjes. De reis naar Moviepark duurt ongeveer een
halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die hun vakantie in de buurt
van Movie Park willen doorbrengen en met de groep willen genieten
van de vele attracties. U moet er rekening mee houden, dat u veel
moet lopen.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Movie Park

Prijs A: € 400,00
Prijs B: € 640,00
Prijs C: € 682,00
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Reisnummer: 16108

TENERIFE

8 dagen

juni 2016

Vakantiebestemming

Costa Adeje is een gezellige badplaats in Tenerife en heeft een
prachtige boulevard. Het All inIclusive hotel Suneo Club ligt ca. 800
mtr. van het strand. Voor info: www.kupers.nl

Verblijf

We willen in Suneo Club 2-kamer appartementen boeken. Deze zijn
van alle gemakken voorzien. Het hotel is All Inclusive; dit betekent dat
u gratis kunt genieten van de hapjes en drankjes. In het hotel is 1
buffetrestaurant, à la carte restaurant en diverse bars. Er zijn 3
zwembaden met ligbedden en zwembadbar.

Omgeving

Het hotel ligt in de buurt van het centrum en groot winkelcentrum El
Duque. In directe omgeving van het hotel vindt u diverse winkelcentra
waar u heerlijk kunt shoppen. Costa Adeje is een prima startpunt voor
het maken van excursies.

Vervoer

U vliegt waarschijnlijk vanaf Eindhoven. De vliegreis duurt plm. vier
uur. Ter plekke wordt gezorgd voor vervoer naar uw accommodatie.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor de echte zonaanbidders, die genieten
van zon, zee en strand, en alles wat een “All Inclusive” hotel te bieden
heeft. Uitstapjes maakt u in overleg met de groep. Neem wel extra
zakgeld mee, voor souvenirs.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Tenerife

Prijs A: € 1.150,00
Prijs B: € 1.630,00
Prijs C: € 1.714,00
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Reisnummer: 16109

VAN HARTE speciale zorg

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

Recreatiepark van Harte ligt in Boswachterij Ruinen in Echten, Drenthe
en is geschikt voor iedereen die slecht ter been is of gebruik maakt van
rolstoel of rollator.
Voor info: vanhartevakanties.nl

Verblijf

We willen hier een tien persoonsbungalow huren. Deze is van alle
gemakken voorzien. Er is een ruime aangepaste badkamer met
invaliden toilet en vaste douchestoel, in de hal is een extra toilet. Er zijn
4 slaapkamers, in één kamer bevinden zich twee hooglaag bedden.

Omgeving

Het vakantiehuis heeft een eigen terras en bevindt zich direct bij de
ingang van het mindervalide pad. In de omgeving kunt u wandelen
langs heidevelden en vennetjes en prachtige tuinen bezoeken. U kunt
ook een uitstapje maken naar Hoogeveen, Meppel of Emmen.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje of een rolstoelbus, zodat u samen met
de groep er op uit kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Echten
duurt een halve dag, onderweg wordt gepauzeerd

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht
nodig hebben en samen genieten van gezelligheid in deze mooie
omgeving.

Vakantiegangers: 4
Begeleiding:
2

Naam: Van Harte
Recreatiepark spec.zorg

Prijs A: € 580,00
Prijs B: € 880,00
Prijs C: € 932,50
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Reisnummer: 16110

DE HELLENDOORNSE BERG speciale zorg

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

Landgoed De Hellendoornse Berg ligt in Overijssel en grenst aan
Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Op dit park vindt u
karakteristieke bungalows in een bosrijke omgeving.
Voor info: www.landal.nl

Verblijf

We willen hier een 12-persoons bungalow reserveren. De bungalow is
2-onder 1-kap en is geschikt voor mensen met een lichamelijke
beperking. Er zijn 6 slaapkamers met twee 1-persoons bedden, één
slaapkamer heeft ruimte voor hoog- laag bed. In het huis zijn 5
badkamers, waarvan één met aanpassingen.

Omgeving

Op het park is een overdekt zwembad. Er is een supermarkt,
restaurant en een pizza- en pannenkoekenrestaurant. In de omgeving
kunt u uitstapjes maken naar o.a. Raalte, Enschede en Avonturenpark
Hellendoorn.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Hellendoornse Berg duurt
een halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht
nodig hebben en samen genieten van gezelligheid in deze mooie
omgeving.

Vakantiegangers: 4
Begeleiding:
2

Naam: Hellendoornse Berg
Spec.zorg

Prijs A: € 625,00
Prijs B: € 925,00
Prijs C: € 977,50
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Reisnummer: 16111

LUXE KAMPEERVAKANTIE De Zandstuve

midweek

juni 2016

Vakantiebestemming

Kampeerdorp De Zandstuve ligt in Overijssel bij het gezellige plaatsje
Hardenberg. In dit kampeerdorp vindt u verschillende Glamping
accommodaties. "Glamping" houdt in "Kamperen in een luxe tent of
lodge, voorzien van alle luxe en comfort". Voor info: www.zandstuve.nl

Verblijf

We willen hier een 8-persoons Veranda-lodge reserveren. De
vrijstaande lodge heeft een bovenverdieping met vier 1-persoons
bedden. Beneden vindt u twee slaapkamer met een 2-persoons bed en
2 aparte bedden. De keuken is van alle gemakken voorzien. Er is een
toilet en douche.

Omgeving

Op Kampeerdorp De Zandstuve kunt u gebruik maken van het
Subtropisch zwembad. Er is een gezellig familierestaurant en in de
buurt is een snackbar. In de omgeving kunt uitstapjes maken naar
Hardenberg of o.a. Dierenpark Emmen en Avonturenpark Hellendoorn.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Kampeerdorp De Zandstuve
duurt een halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die willen kamperen en
genieten van de gezelligheid van een luxe kampeervakantie in een
mooie omgeving.
tent

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: De Zandstuve
Luxe Kamperen

Prijs A: € 400,00
Prijs B: € 700,00
Prijs C: € 752,50
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Reisnummer: 16112

NIEUWVLIET-BAD

midweek

september 2016

Vakantiebestemming

Op loopafstand van de prachtige kustlijn van Nieuwvliet-Bad in Zeeland
ligt Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad. Een prachtig park met royale
woningen met typische Zeeuwse uitstraling.
Voor info: www.landal.nl

Verblijf

We willen hier een 12-persoons boerderijwoning reserveren. De mooie
vrijstaande woning heeft 6 slaapkamers, waarvan 2 op de begane
grond. In het huis zijn 3 badkamers, waarvan een met ligbad.

Omgeving

Op het park is een zwembad met bruisbad. Er is een minishop, een
restaurant en een snack-afhaalpunt. In de omgeving kunt u uitstapjes
maken naar o.a. Breskens, Sluis en de Belgische steden Knokke-Heist,
Brugge en Gent.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Nieuwvliet-Bad duurt een
halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een
vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Nieuwvliet-Bad

Prijs A: € 470,00
Prijs B: € 770,00
Prijs C: € 822,50
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Reisnummer: 16400

WATERPARC VELUWEMEER

midweek

september 2016

Vakantiebestemming

Landal Waterparc Veluwemeer ligt direct aan het Veluwemeer, naast
natuurgebied het Harderbos. Vanaf het park heeft u een prachtig
uitzicht op de jachthaven en het Veluwemeer. Voor info: www.landal.nl

Verblijf

We willen hier een 10-persoons villa reserveren. Het mooie vrijstaande
vakantiehuis heeft 5 slaapkamers, waarvan 3 op de begane grond. In
het huis zijn 3 badkamers, waarvan een met ligbad. Verder is er nog
een sauna en zonnebank.

Omgeving

Op het park is een zwembad met bubbel- en bruisbad. Er is een
supermarkt, panoramarestaurant en een Grand-café. In de omgeving
kunt u uitstapjes maken naar o.a. Ermelo, Biddinghuizen, Harderwijk
en Walibi World.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Veluwemeer duurt een halve
dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een
vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Veluwemeer

Prijs A: € 450,00
Prijs B: € 750,00
Prijs C: € 802,50
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Reisnummer: 16401

HEIJDERBOS VIP

midweek

september 2016

Vakantiebestemming

Park Heijderbos van Centerparcs ligt in Noord-Limburg bij Nijmegen,
dus lekker in de buurt. Op het park is een mooi zwembad en een
Market Dome met winkeltjes, restaurants en terrasjes.
Voor info: www.centerparcs.nl

Verblijf

We willen voor een midweek een 12-persoons bungalow huren. De
superluxe bungalow in Park Heijderbos heeft 6 slaapkamers en 6
badkamers, sauna en bubbelbad. U geniet van volop luxe, de bedden
zijn opgemaakt, de handdoeken liggen klaar en de gasten krijgen elke
dag verse broodjes.

Omgeving

Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie
zwembad “de Aqua Mundo” en lekker eten in een van de restaurants.
's Avonds is op de markeet Dome live entertainment. U kunt ook
uitstapjes maken naar Nijmegen, Arnhem, Oberhausen of Burgers Zoo.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Heijderbos duurt
ongeveer een uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag
verblijven in een en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Heijderbos VIP

Prijs A: € 580,00
Prijs B: € 880,00
Prijs C: € 932,50
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Reisnummer: 16402

KORTGENE

midweek

september 2016

Vakantiebestemming

Vlakbij het plaatsje Kortgene ligt aan het Veerse Meer de mooie zeer
luxe vakantievilla die we willen boeken. Een vakantievilla met veel
privacy, rust en luxe en een eigen overdekt verwarmd privé zwembad.
Voor info: http://www.heerlijkehuisjes.nl

Verblijf

De droomvilla met openhaard, infrarood sauna beschikt over terrassen
en een glazen tuinkamer. De vakantiewoning is rolstoelvriendelijk en
heeft een traplift. Op de begane grond is een 2-persoons kamer en
badkamer met ligbad, toilet en douche (aangepast voor mindervalide),
op de 1e verdieping vindt u 4 slaapkamers en een badkamer. De
kamers zijn voorzien van twee 1-persoons boxspring bedden.

Omgeving

In het centrum van Kortgene vindt u gezellige terrasjes, winkeltjes en
restaurantjes. U kunt een wandeling maken op het strand of een
uitstapje maken naar o.a. Veere, Middelburg of Neeltje Jans.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje of een rolstoelbus, zodat u samen met
de groep er op uit kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Kortgene
duurt een halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe en rust en
de faciliteiten van een luxe vakantievilla.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Kortgene

Prijs A: € 590,00
Prijs B: € 890,00
Prijs C: € 942,50
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Reisnummer: 16403

GIETHOORN

midweek

september 2016

Vakantiebestemming

In de kop van Overijssel ligt het pittoreske dorpje Giethoorn, In dit
bijzondere dorpje zijn grachten, vele karakteristieke bruggetjes,
vonders en boerderijen. De woonboerderij die we willen boeken ligt in
het hart van Giethoorn. Voor info: http://www.heerlijkehuisjes.nl

Verblijf

De woning is gezellig ingericht en beschikt over 5 slaapkamers,
waarvan één met eigen douche en toilet. De andere slaapkamers
hebben een gezamenlijke badkamer. Er zijn 3 toiletten. Het gehele
vakantiehuis bevindt zich op de begane grond.

Omgeving

Giethoorn is gelegen in een prachtig natuurgebied. In het dorpje vindt u
veel leuke winkeltjes en restaurantjes. U kunt door de dorpsgracht
varen met een punter of fluisterboot en uitstapjes maken naar de
omliggende dorpen zoals Oldemarkt, Meppel en Steenwijk.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Giethoorn duurt een halve
dag, onderweg wordt gepauzeerd

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor gezelligheid en
rust en de faciliteiten van een vakantiehuis in een mooie omgeving.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Giethoorn

Prijs A: € 440,00
Prijs B: € 740,00
Prijs C: € 792,50
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Reisnummer: 16404

WELLNESS VILLA DE BOSHOEK

midweek

september 2016

Vakantiebestemming

Recreatiepark De Boshoek is prachtig gelegen op de Veluwe, in het
dorp Voorthuizen. De Boshoek is omringd door de staatsbossen en
vanuit het park zijn er uitstekende mogelijkheden om uitstapjes te
maken. Voor meer info: www.deboshoek.nl

Verblijf

We willen een grote luxe 12-persoons Welness Villa huren. De luxe
villa is van alle gemakken voorzien, heeft een eigen zwembad, jacuzzi
en infrarood-sauna. Er zijn 2 badkamers en 4 slaapkamers.

Omgeving

Op het park is van alles te beleven. Er is een mooi mediteraan
zwembad, er zijn bowlingbanen en oud-hollandse spelen. In het
restaurant kunt u heerlijk eten, er is een snackbar en supermarkt. Ook
kunt u uitstapjes maken naar Harderwijk, Amersfoort en Apeldoorn.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Vakantiepark De Boshoek
duurt ongeveer drie uur, u kunt onderweg pauzeren.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag
verblijven in een vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten
van een vakantiepark.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Wellness Villa
De Boshoek

Prijs A: € 540,00
Prijs B: € 840,00
Prijs C: € 892,50
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Reisnummer: 16405

VOLENDAM

week

september 2016

Vakantiebestemming

Het Marinapark van Roompot Holidays is een prachtpark op een
perfecte plek. Gebouwd in typisch Volendamse stijl aan de oever van
de Gouwzee, vlakbij de oude haven.
Voor info: www.roompotparken.nl

Verblijf

In het park willen we een grote bungalow huren. Het huis is in
Volendamse stijl gebouwd en ligt aan de jachthaven, bij het
centrumgebouw of aan de dijk.

Omgeving

Het park heeft een overdekt zwembad, restaurant en winkeltjes.
Buiten de mogelijkheden van het park kunt u o.a. uitstapjes maken
naar Volendam, Amsterdam, Marken, Monnickendam en Edam.
Of op de foto in Volendamse klederdracht.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Volendam duurt ruim
een halve dag, onderweg kunt u pauzeren.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een
vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark. Deze vakantie is niet geschikt voor mensen die slecht ter
been zijn, vanwege de inrichting van het huisje.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Volendam

Prijs A: € 760,00
Prijs B: € 1.240,00
Prijs C: € 1.324,00
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Reisnummer: 16406

BOSTALSEE VIP

week

september 2016

Vakantiebestemming

In Saarland, zuidwest Duitsland ligt aan het watersportmeer Bostalsee
park Bostalsee van Centerparcs. Op dit park liggen de moderne
cottages gegroepeerd tegen een helling. Voor info: www.centerparcs.nl

Verblijf

We willen een 10-persoons VIP-cottage huren. Er zijn 5 slaapkamers
met lits-jumeaux op de eerste verdieping en 3 badkamers met bad en
wastafel, waarvan 2 op de eerste verdieping en 1 op de begane grond.
Er is een speciale Wellness-kamer met Infraroodsauna en Whirlpool.

Omgeving

Op het park is een Market Dome, met verschillende winkeltjes en
restaurantjes, er is een tropische waterwereld Aqua Mundo en een
bowlingbaan. U kunt uitstapjes maken naar de pittoreske stadjes in de
buurt of een bezoek brengen aan Trier en Saarbrücken.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Bostalsee duurt een
halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een
vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten van een
vakantiepark. Deze vakantie is niet geschikt voor mensen die slecht ter
been zijn.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Bostalsee VIP

Prijs A: € 800,00
Prijs B: € 1.280,00
Prijs C: € 1.364,00
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Reisnummer: 16407

WANDELVAKANTIE ARDENNEN

week

september 2016

Vakantiebestemming

In de Belgische Ardennen ligt het mooie plaatsje Malmedy. Het stadje
langs de Hoge Venen heeft een rijke geschiedenis. Vanuit Malmedy
kunt u mooie wandelingen maken.
Voor info: www.ardennes-etape.com

Verblijf

We huren een vrijstaand 12-persoons vakantiehuis met een grote tuin
en buitenzwembad. Het gerenoveerde vakantiehuis heeft een zitkamer
met open haard, 6 slaapkamers en 3 badkamers waarvan 1 met bad.
Er is ook een wasmachine en diepvriezer.

Omgeving

In de omgeving kunt u prachtige wandelingen maken door bossen en
langs rivieren. U kunt ook een bezoek brengen aan de mooie plaatsjes
Weismes, Robertville en Malmedy.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje. Samen met de groep kunt u het
programma voor deze week samenstellen. De reis naar de Ardennen
duurt een halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Vakantie Ardennen is geschikt voor de echte wandelliefhebbers, die
goed ter been zijn en genieten van huiselijke gezelligheid in een
prachtige omgeving.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Wandelvakantie
Ardennen

Prijs A: € 730,00
Prijs B: € 1.210,00
Prijs C: € 1.294,00
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Reisnummer: 16408

WANDELVAKANTIE WINTERBERG

week

september 2016

Vakantiebestemming

Net buiten het vakantieoord Winterberg op de helling van een berg is
het park Winterberg van Landal gelegen. Vanuit dit park kunt u mooie
wandelingen maken in de prachtige natuur van het Sauerland.
Voor info: www.landal.nl

Verblijf

In het park willen we een 12-persoons chalet huren. Het chalet heeft
zes slaapkamers, waarvan twee op de begane grond en drie
badkamers, waarvan een op de begane grond. Een badkamer heeft
een bubbelbad, verder is er een sauna en zonnebank.

Omgeving

In de omgeving van Winterberg zijn naast de mooie wandelroutes veel
bezienswaardigheden en leuke activiteiten. U kunt winkelen in
Winterberg, of een van de plaatsjes in de omgeving bezoeken.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Winterberg duurt ruim
een halve dag, onderweg kunt u pauzeren.

Voor wie bedoeld

Vakantie Winterberg is geschikt voor de echte wandelliefhebbers, die
goed ter been zijn en genieten van huiselijke gezelligheid in een
prachtige omgeving.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Wandelvakantie
Winterberg

Prijs A: € 740,00
Prijs B: € 1.220,00
Prijs C: € 1.304,00
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Reisnummer: 16409

DUC DE BRABANT speciale zorg

midweek

september 2016

Vakantiebestemming

In het zuiden van Noord Brabant ligt Landal park Duc de Brabant. Het
gastvrije park ligt aan Landgoed d’Utrecht en biedt veel mogelijkheden
voor uitstapjes in de omgeving.
Voor info: www.slab.nl

Verblijf

We willen hier een 10-persoons mindervaliden-bungalow reserveren.
De bungalow heeft 2 slaapkamers met extra voorzieningen op de
begane grond en 3 slaapkamers op de 1e etage. Op de begane grond
is een (aangepaste) badkamer. Op de 1e etage is een badkamer met
whirlpool, douchecabine en toilet. Er is een elektrische traplift.

Omgeving

Op het park is een openlucht zwembad, een ontbijtshop met verse
broodjes. Er is een specialiteitenrestaurant en snackshop. In de
omgeving kunt u uitstapjes maken naar o.a. Beekse Bergen en Tilburg.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje of een rolstoelbus, zodat u samen met
de groep er op uit kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Duc de
Brabant duurt ongeveer een uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht
nodig hebben en samen kunnen genieten van gezelligheid in een park
en mooie omgeving.

rolstoel

Vakantiegangers: 4
Begeleiding:
2

Naam: Duc de Brabant
spec.zorg

Prijs A: € 630,00
Prijs B: € 930,00
Prijs C: € 982,50
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Reisnummer: 16410

WOLDERS VEN

speciale zorg

midweek

Vakantiebestemming

Vakantiehuis het Wolders Ven is gelegen aan het Lisseven in Waalre.
De gemeente Waalre bestaat uit de dorpskernen Waalre en Aalst
welke beiden worden gekenmerkt door de bosrijke omgeving. Met hulp
van vrijwilligers organiseert het Woldersven tal van activiteiten. Voor
info: www.woldersven.nl

Verblijf

We boeken hier een 10-persoons vakantiehuis. Er zijn 7 hoog/laag
bedden verdeeld over twee 2-persoons- en drie 1-persoons kamers.
Deze vakantie is compleet verzorgd, inclusief de warme maaltijden.
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Vrije tijd.

Omgeving

Met hulp van vrijwilligers organiseert het Woldersven tal van
activiteiten, zoals knutselen, bloemschikken, uitstapjes maken in de
mooie Brabantse omgeving, koken, bakken etc.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje of een rolstoelbus, zodat u samen met
de groep er op uit kunt om uitstapjes te maken. De reis naar
Woldersven duurt ongeveer een uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht
nodig hebben en samen kunnen genieten van de goede verzorging en
gezelligheid in een mooie omgeving.

5 t/m 10 september 2016

rolstoel

Vakantiegangers: 4
Begeleiding:
2

Naam: Wolders Ven
spec.zorg

Prijs A: € 680,00
Prijs B: € 980,00
Prijs C: € 1.032,50
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Reisnummer: 16411

LUXE KAMPEERVAKANTIE De Zandstuve midweek

september 2016

Vakantiebestemming

Kampeerdorp De Zandstuve ligt in Overijssel bij het gezellige plaatsje
Hardenberg. In dit kampeerdorp vindt u verschillende Glamping
accommodaties. "Glamping" houdt in "Kamperen in een luxe tent of
lodge, voorzien van alle luxe en comfort". Voor info: www.zandstuve.nl

Verblijf

We willen hier een 8-persoons Veranda-lodge reserveren. De
vrijstaande lodge heeft een bovenverdieping met vier 1-persoons
bedden. Beneden vindt u twee slaapkamer met een 2-persoons bed en
2 aparte bedden. De keuken is van alle gemakken voorzien. Er is een
toilet en douche.

Omgeving

Op Kampeerdorp De Zandstuve kunt u gebruik maken van het
Subtropisch zwembad. Er is een gezellig familierestaurant en in de
buurt is een snackbar. In de omgeving kunt uitstapjes maken naar
Hardenberg of o.a. Dierenpark Emmen en Avonturenpark Hellendoorn.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Kampeerdorp De Zandstuve
duurt een halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die willen kamperen en
genieten van de gezelligheid van een luxe kampeervakantie in een
mooie omgeving.
tent

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: De Zandstuve
Luxe Kamperen

Prijs A: € 400,00
Prijs B: € 700,00
Prijs C: € 752,50
35

Reisnummer: 16412

WINTER EFTELING

weekend

november 2016

Vakantiebestemming

De Efteling beleven in winterse sferen. Geniet van de sprookjesachtige
wereld van twinkelende lichtjes en knisperende kampvuren. Een
weekend logeren in vakantiepark Bosrijk van de Efteling.
Voor info: www.efteling.com

Verblijf

We willen een 8-persoons boshuis huren. De Boshuysen liggen in het
bos, op een duin, aan een open veld of aan het water. Het is er heerlijk
rustig. Optie voor 1-persoons kamer is niet mogelijk.

Omgeving

Het park is op loopafstand van de Efteling, waar u kunt genieten van
het feeëriek verlichte Sprookjesbos. In deze tijd van het jaar zijn er
speciale
winterattracties
waaronder
een
schaatsbaan
en
sneeuwglijbaan. Als gast heeft u onbeperkt toegang tot de Efteling.

Vervoer

We huren een 9-persoons busje voor deze vakantie. De reis duurt
ongeveer anderhalf uur.

Voor wie bedoeld

Deze vakantie is bedoeld voor mensen die hun vakantie in de Winter
Efteling willen doorbrengen en met de groep willen genieten van de
vele attracties. U moet er rekening mee houden, dat u veel moet lopen.

Vakantiegangers: 6
Begeleiding:
2

Naam: Winter Efteling

Prijs A: € 470,00
Prijs B: € 710,00
Prijs C: € 752,00
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Reisnummer: 16413

ER ZIJN ER NOG MEER....
De vakantiewerkgroep van PSW is niet de enige groep of organisatie die reizen aanbiedt waarbij
‘gespecialiseerd’ een voorwaarde is. Hieronder staat een lijst van aanbieders (landelijk gericht) die
ons een brochure hebben toegezonden.
Voor vragen over deze lijst of andere vakantiezaken kunt u bij ons terecht.
- Stichting Tendens; aangepast op vakantiereizen om individueel op in te schrijven;
026-339 23 67 of www.tendens.org
- Stichting Dolfijn Vakantiereizen; om individueel op in te schrijven;
0900-23 53 653 of www.dolfijnvakanties.nl
- Stichting Het Buitenhof reizen; om individueel op in te schrijven;
0182-58 70 50 of www.buitenhof.nl
- Flow-outdoor; voor actieve, avontuurlijke en culturele reizen om individueel op in te schrijven;
0495-54 48 23 of www.flowreizen.nl
- De Blauwe Gids; dé reisgids voor mensen met functiebeperkingen; om individueel op in te
schrijven; 030-254 31 20 of www.nbav.nl
- Bosjuweel; creatieve vakanties; om individueel op in te schrijven;
024-373 1810 of www.bosjuweel.nl
- Stichting Poldermaat; om individueel op in te schrijven;
06-44 00 43 21 of www.poldermaat.nl
- LeonReizen; begeleide vakanties; om individueel op in te schrijven;
010-442 15 58 of www.leonreizen.nl
- Schik; om individueel op in te schrijven;
0485-38 41 42 of www.schikorganisatie.nl
- Set Reizen - High Five: om individueel op in te schrijven
010-215 02 48 of www.set-reizen.nl
- De Reisgenoot; om individueel op in te schrijven
06-2521829 of www.begeleidopreis.nl
- MM-Reizen; om individueel op in te schrijven
06-38639777 of www.mm-reizen.nl

Nog meer informatie en adressen zijn te verkrijgen bij MEE: 077-3961515
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OVERZICHT VAN VAKANTIES IN 2016
Nr.
16000
16001
16002
16100
16101
16102
16103
16104
16105
16106
16107
16108
16109
16110
16111
16112
16400
16401
16402
16403
16404
16405
16406
16407
16408
16409
16410
16411
16412
16412

Naam
Muziekreis Turkije
Lourdes
Vaarvakantie
Vakantie Dierenbos
Waterparc Veluwemeer
Heijderbos VIP
Kempervennen VIP
Hochsauerland VIP
Waterparc Veluwemeer
Wellness Villa De Boshoek
Bonte Wever
Moviepark Germany
Tenerife
Van Harte spec.zorg
Hellendoornse Berg spec.zorg

Kampeervak. Zandstuve
Nieuwvliet-Bad
Waterparc Veluwemeer
Heijderbos VIP
Kortgene
Giethoorn
Wellness Villa De Boshoek
Volendam
Bostalsee VIP
Wandelvakantie Ardennen
Wandelvakantie Winterberg
Duc de Brabant spec.zorg
Wolders Ven
Kampeervak. Zandstuve
Winterefteling

Dagen
8
8
8
5
5
5
5
5
8
8
5
4
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
5
5
5
4

Maand
Mei
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
September
September
September
September
September
September
September
September
September
September
September
September
Juni
November
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Prijs A
€ 1.500,00
€ 1.330,00
€ 1.000,00
€ 520,00
€ 470,00
€ 580,00
€ 580,00
€ 520,00
€ 770,00
€ 930,00
€ 650,00
€ 400,00
€ 1.150,00
€ 580,00
€ 625,00
€ 400,00
€ 470,00
€ 450,00
€ 580,00
€ 590,00
€ 440,00
€ 540,00
€ 760,00
€ 800,00
€ 730,00
€ 740,00
€ 630,00
€ 680,00
€ 400,00
€ 470,00

Prijs B
€ 1.980,00
€ 1.810,00
€ 1.480,00
€ 820,00
€ 770,00
€ 880,00
€ 880,00
€ 820,00
€ 1.250,00
€ 1.410,00
€ 950,00
€ 640,00
€ 1.630,00
€ 880,00
€ 925,00
€ 700,00
€ 770,00
€ 750,00
€ 880,00
€ 890,00
€ 740,00
€ 840,00
€ 1.240,00
€ 1.280,00
€ 1.210,00
€ 1.220,00
€ 930,00
€ 980,00
€ 700,00
€ 710,00

Prijs C
€ 2.064,00
€ 1.894,00
€ 1.564,00
€ 872,50
€ 822,50
€ 932,50
€ 932,50
€ 872,50
€ 1.334,00
€ 1.494,00
€ 1.002,50
€ 682,00
€ 1.714,00
€ 932,50
€ 977,50
€ 752,50
€ 822,50
€ 802,50
€ 932,50
€ 942,50
€ 792,50
€ 892,50
€ 1.324,00
€ 1.364,00
€ 1.294,00
€ 1.304,00
€ 982,50
€ 1.032,50
€ 752,50
€ 752,00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Huisjes in de Benelux, Duitsland en Frankrijk – met eigen vervoer:
Midweek

Vakantiepark Dierenbos

Juni

Pagina 10

Reisnummer 16100

Midweek

Waterparc Veluwemeer

Juni

Pagina 11

Reisnummer 16101

Midweek

Heijderbos VIP

Juni

Pagina 12

Reisnummer 16102

Midweek

Kempervennen VIP

Juni

Pagina 13

Reisnummer 16103

Midweek

Hochsauerland VIP

Juni

Pagina 14

Reisnummer 16104

Week

Waterparc Veluwemeer

Juni

Pagina 15

Reisnummer 16105

Week

Wellness Villa De Boshoekl

Juni

Pagina 16

Reisnummer 16106

Midweek

Nieuwvliet-Bad

September

Pagina 23

Reisnummer 16400

Midweek

Waterparc Veluwemeer

September

Pagina 24

Reisnummer 16401

Midweek

Heijderbos

September

Pagina 25

Reisnummer 16402

Midweek

Kortgene

September

Pagina 26

Reisnummer 16403

Midweek

Giethoorn

September

Pagina 27

Reisnummer 16404

Midweek

Wellness Villa de Boshoek

September

Pagina 28

Reisnummer 16405

Week

Volendam

September

Pagina 29

Reisnummer 16406

Week

Bostalsee VIP

September

Pagina 30

Reisnummer 16407

Week

Wandelvakantie Ardennen

September

Pagina 31

Reisnummer 16408

Week

Wandelvakantie Winterberg

September

Pagina 32

Reisnummer 16409

Weekend

Winterefteling

November

Pagina 36

Reisnummer 16412

Hotel/appartementen in de Benelux , Oostenrijk en Duitsland – met eigen vervoer
Midweek

Bonte Wever

Juni

Pagina 17

Reisnummer 16107

4 dagen

Movie Park Germany

Juni

Pagina 18

Reisnummer 16108

Vliegvakanties / Treinreis / Vaarvakantie
8 dagen

Vliegvak. Muziekreis Turkije

Mei

Pagina 7

Reisnummer 16000

8 dagen

Treinreis Lourdes

Mei

Pagina 8

Reisnummer 16001

8 dagen

Vaarvakantie Belgie/Zeeland

Mei

Pagina 9

Reisnummer 16002

8 dagen

Vliegvakantie Tenerife

Juni

Pagina 19

Reisnummer 16109
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Speciale zorg vakanties
Midweek

Van Harte

Juni

Pagina 20

Reisnummer 16110

Midweek

De Hellendoornse Berg

Juni

Pagina 21

Reisnummer 16111

Midweek

Duc de Brabant

September

Pagina 33

Reisnummer 16410

Midweek

Woldersven

September

Pagina 34

Reisnummer 16411

Kampeervakanties
Kampeervak. Zandstuve
Midweek
Kampeervak. Zandstuve
Midweek

Juni

Pagina 22

Reisnummer 16112

September

Pagina 35

Reisnummer 16412
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PSW Vrije tijd

Monseigneur Kierkelsplein 1
6095 BK Baexem

T 0475 45 18 89

www.pswml.nl

www.pswlokaal.nl

www.pswml.nl
info@pswml.nl

0475 - 474 400

