


We bieden hulp die bij 
jou past. Dit kan elke 
dag, maar ook voor een 
paar uurtjes per week. Wat 
je zelf goed kunt, doe je zelf. 
En wat (nog) niet goed lukt 
doen we samen. Stap voor 
stap en altijd gericht op 
ontwikkeling of herstel. 
Het liefst zoveel 
mogelijk in je eigen 
omgeving en mét de 
mensen om je heen. 
Zodat je zo zelfstandig 
mogelijk kunt leven.

We bieden deze hulp in 
de provincies Groningen en 
Drenthe:

Kijk voor meer informatie op www.cosis.nu of bel naar het 
Servicebureau van Cosis 088 839 3000 of mail ons: info@cosis.nu

CosisCosisCosis
dichtbijdichtbijdichtbijdichtbij

voor hulp aan mensen voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of met een verstandelijke of 

psychische beperking
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Groepsreizen op maat
Vakantievreugd is gespecialiseerd in het organiseren van begeleide groepsreizen. 
Wil je een bijzondere reis maken met vrienden, collega’s of medebewoners? 
Vakantievreugd kan een groepsreis samenstellen voor een reisgezelschap vanaf  
6 personen. 

Hebben jullie belangstelling voor één van onze groepsreizen, neem dan contact 
met ons op. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden. 
Vakantievreugd verzorgt alles: begeleiding, accommodatie, vervoer, verzekeringen, 
eten, drinken en uitstapjes.

Naar aanleiding van jullie wensen gaan wij aan de slag en krijg je een geheel 
vrijblijvend voorstel van ons.

Is dit iets voor jou en je vrienden of collega’s? 
Neem dan snel contact met ons op.
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Vakantievreugd is een stichting die, zonder 
winstoogmerk, begeleide vakanties organiseert
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Onze slogan is: ‘Reizen met een PLUS!’ 
Om dit waar te kunnen maken, hebben we gekozen 
voor minimaal 1-op-3 begeleiding. Dat wil zeggen 
dat voor elke drie vakantiegangers minimaal één 
reisbegeleider meegaat.

Jaarlijks organiseren we minstens drie 1-op-1 
vakanties. Deze vakanties zijn bedoeld voor mensen 
die rolstoelgebonden zijn en/of gehele verzorging 
nodig hebben en voor mensen die vanwege hun 
beperking 1-op-1 begeleiding nodig hebben.
Bij deze vakanties heeft elke vakantieganger een 
reisbegeleider.
Kun je niet zelfstandig of met lichte ondersteuning in 
een busje stappen, dan is alleen een 1-op-1 vakantie 
mogelijk voor jou.

Tijdens de vakanties proberen we zo veel mogelijk 
rekening te houden met de voorkeuren en wensen 
van onze vakantiegangers, zodat iedereen de 
vakantie krijgt die hij of zij graag wil.
Een ander belangrijk punt is de integratie van 
mensen met een verstandelijke beperking in de 
maatschappij. Dit is een reden voor ons om ook met 
kleine groepjes in te steken op reguliere reizen. 
Voor vragen over de reizen of over de organisatie, 
kan uiteraard contact met ons opgenomen worden.
We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
tussen 09.00 en 12.00 uur.
Tijdens het vakantieseizoen zijn we voor calamiteiten 
altijd bereikbaar op ons mobiele nummer.

Vakantievreugd
Bezoekadres: Kampstraat 2a Beilen
Postadres: Postbus 93
  9410 AB  Beilen
Telefoon:  0593-522317 (9.00-12.00 uur)
Calamiteitennummer: 06-50128295
E-mail: info@vakantievreugd.org
Internet: www.vakantievreugd.org

De vakantiegangers
Mensen met een verstandelijke beperking woonachtig 
in één van de vier noordelijke provincies, kunnen bij 
Vakantievreugd een vakantie boeken.

Vakantievreugd verwacht van de vakantieganger dat 
hij/zij:
• het leuk vindt op de gekozen vakantie mee te gaan 

(de vakantie moet aansluiten bij de wensen van de 
vakantieganger).

• mee kan doen aan de activiteiten die bij het 
programma van de gekozen vakantie beschreven 
staan.

• bereid is op een twee- of meerpersoons kamer te 
slapen.

• zich kan handhaven in de groep, zodat het plezier 
tijdens de vakantie voor hem of haar en de anderen 
niet nadelig beïnvloed wordt.

Ben je naast verstandelijk beperkt ook slechtziend, 
slechthorend of slecht ter been (maak je gebruik 
van een rolstoel of rollator)? Ook dan kun je op de 
meeste vakanties gewoon mee.

 

Over Vakantievreugd
Dit is Lola

Lola gaat graag 
op vakantie, 

ga jij ook mee?



De reisbegeleiders
Vakantievreugd heeft gemotiveerde vrijwillige 
reisbegeleiders die ieder jaar, samen met nieuwe 
reisbegeleiders, een gerichte training krijgen door 

Eén of twee reisbegeleiders zijn eindverantwoordelijk 
tijdens een vakantie. Deze reisbegeleiders zijn 
ervaren en deskundig.
Van de medewerkers krijgen zij alle noodzakelijke 
ondersteuning in de voorbereiding, afhandeling en, 
indien nodig, tijdens de uitvoering van de reizen.

De reizen
Het aanbod is gevarieerd. De meeste bestemmingen 
liggen in Nederland, maar je kunt ook voor een 
vakantie in het buitenland kiezen. Vakantievreugd 
kijkt zorgvuldig naar de samenstelling van de 
groepen. Er zijn vakanties voor mensen die in grote 
mate zelfstandig en mobiel zijn en voor mensen die 
meer begeleiding en hulp vragen.

De reizen zijn onderverdeeld in de volgende 
categorieën:

Actief  zie pagina  9

Ondernemend  zie pagina 28

Rustig aan   zie pagina 52

Eén-op-één   zie pagina 69

De volledige omschrijving van de categorieën staan 
op de eerste pagina per categorie.

Vakantiekeuze
Het is belangrijk dat je een vakantie kiest die 
bij je past. Lees hiervoor de informatie van de 
categorieën goed en let op de extra informatie 
bij de vakantiebestemming.
Als je niet in een attractie wilt, kies je niet voor 
een vakantie waarin een pretpark centraal staat.
Wanneer je meer hebt aan een rustige vakantie in 
eigen land, kies dan niet voor een lange reis naar 
het buitenland. 
Wanneer je tijdens de vakantie niet goed mee 
kunt doen, is dat voor jou en voor de andere 
vakantiegangers vervelend.
Per vakantie staan suggesties voor activiteiten die 
in de omgeving ondernomen kunnen worden. 
Tijdens de reizen bepalen de reisbegeleiders, in 
overleg met jou en je medereizigers, wat je gaat 
doen op vakantie. 
De teksten bij de reizen geven slechts een paar 
mogelijkheden.

Groepsverband
Reizen met Vakantievreugd betekent reizen in 
groepsverband. Dit houdt in dat de groep zoveel 
mogelijk gezamenlijk optrekt. Met individuele wensen 
wordt, waar mogelijk, rekening gehouden. 
De groepsleiding laat je er alleen op uitgaan, 
wanneer op je aanmeldformulier is aangegeven 
dat dit verantwoord is. 
Vakantievreugd is in dat geval niet verantwoordelijk. 
Uitgangspunt blijft dat reizen van Vakantievreugd 
groepsvakanties zijn.

Aanmelding
Aanmelden doe je digitaal via onze website 
www.vakantievreugd.org.
Enkel op verzoek sturen wij een papieren 
aanmeldformulier toe.
Sta je al in ons bestand, dan ontvang je, naast 
de brochure, een brief met vermelding van je 
persoonlijke inloggegevens.
Meld jij je voor de eerste keer aan voor een vakantie, 
dan mailen we jouw inloggegevens naar het 
opgegeven e-mailadres.
Je kiest drie bestemmingen. Op basis van jouw 
gegevens beoordeelt Vakantievreugd of de door jou 
gekozen vakantie voor jou geschikt is.
Wanneer wij naar aanleiding van de verstrekte 
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informatie van mening zijn dat een andere reis 
wellicht beter bij jou past, nemen wij contact met 
je op. Dit doen we ook als jouw drie keuzes al 
volgeboekt zijn. Samen zoeken wij vervolgens de 
meest geschikte en interessantste reis uit.

De inschrijving gebeurt op datum van binnenkomst 
van de volledig ingevulde aanmelding.

Aangemelde vakantiegangers hebben toestemming 
nodig van ouders/begeleiders. Aanmelden betekent 
dat je akkoord gaat met de algemene informatie en 
reisvoorwaarden. 
Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren 
kunnen door Vakantievreugd niet in behandeling 
worden genomen.

We vragen je het formulier zeer zorgvuldig in te 
vullen. Deze gegevens zijn namelijk de handleiding 
voor onze reisbegeleiders om zich goed voor te 
bereiden op de vakantie.
Extra informatie, zoals bijvoorbeeld een 
persoonsbeeld, graag als bijlage uploaden of sturen 
via de mail.
Zodra de reis is volgeboekt, ontvang je van ons 
een boekingsbevestiging per post en de factuur per 
mail. Van belang is dat Vakantievreugd hiervoor een 
actueel e-mailadres van jou heeft. 

Bij onvoldoende deelname wordt de reis geannuleerd. 
Vervolgens wordt alle moeite gedaan om samen een 
andere reis te zoeken.
Als een geïntegreerde reis niet doorgaat vanwege 
te weinig deelname, zal Vakantievreugd alle moeite 
doen een passende vervangende reis aan te bieden.

Wil je graag meer weten over een bepaalde reis, 
dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Wanneer de informatie op het aanmeldformulier 
daartoe aanleiding geeft, kan Vakantievreugd iemand 
voor een vakantie weigeren. Dit gebeurt altijd onder
vermelding van de reden(en).

Reissom
Inbegrepen bij de reissom zijn:
overnachtingen, maaltijden, drankjes, vervoer vanaf 
Beilen (met uitzondering van de vliegvakanties en 
1-op-1 vakanties), uitstapjes en reisverslag.

Niet inbegrepen bij de reissom zijn:
De reisbagage-, ongevallen- en 
annuleringsverzekering (5½% van de reissom) en de 
reserveringskosten (€ 25,- per boeking).
Deze worden apart op de factuur vermeld.

Tijdens de vakantie hoef je alleen maar zakgeld mee 
te nemen om kaarten, postzegels en souvenirs te 
kopen en voor eventueel een extra terrasbezoek.
De hoogte van het minimum adviesbedrag staat per 
vakantie vermeld in de brochure.
De reisbegeleiding kan je ondersteunen met het 
beheren van je zakgeld tijdens de vakantie.

De reissom is opgebouwd uit de kosten voor 
accommodatie, vervoer, voeding en uitstapjes, 
toeristenbelasting en overheadkosten.
De vakantiegangers betalen deze kosten eveneens 
voor de reisbegeleiders. De reisbegeleiders 
krijgen geen vergoeding en werken op basis 
van vrijwilligheid. Vakantievreugd werkt zonder 
winstoogmerk en zoekt daarbij steeds naar
mogelijkheden om de reissom zo laag mogelijk te 
houden. Bijvoorbeeld door het aanvragen van een 
bijdrage van Stichting Wildervank Fonds die de 
laatste jaren steeds is gehonoreerd. Daarbij ontvangt 
Vakantievreugd giften van bijvoorbeeld serviceclubs, 
fondsen en adverteerders.

Een kamer alleen?
In de meeste gevallen zijn er alleen twee- of 
meerpersoons kamers beschikbaar. Wil je een kamer 
alleen, geef dit dan aan op het aanmeldformulier. 
Eénpersoons kamers zijn niet altijd, of slechts 
beperkt, beschikbaar.
Voor een kamer alleen betaal je minimaal € 150,- 
extra. Vakantiegangers die om bijzondere redenen 
een kamer voor zichzelf willen, betalen ook € 150,- 
extra. Eénpersoons kamers zijn, ondanks de soms 
hoge toeslag, niet altijd even groot en/of luxe als 
de andere kamers.
Indien de éénpersoons kamer niet op dezelfde 
gang is als de andere kamers van de groep, kan 
de aanvraag niet worden gehonoreerd.
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Wanneer betaal je de vakantie? 
Nadat je bent ingeboekt voor de gekozen reis en deze 
volgeboekt is, ontvang je een boekingsbevestiging 
per post.
De factuur wordt verstuurd naar het opgegeven 
e-mailadres.
Deze factuur betaal je voor 15 maart 2023.
Je kunt niet mee als het gehele bedrag niet voor de 
gestelde datum door Vakantievreugd ontvangen is.

Tegemoetkoming reissom
Reizen met begeleiding is helaas nog steeds duurder 
dan reguliere reizen. Vakantiegangers die een PGB 
hebben, kunnen vaak (een deel van) de vakantie
betalen uit hun PGB.
Voor meer informatie over het PGB en de huidige 
ontwikkelingen zie www.pgb.nl.
In sommige gevallen kunnen begeleidingskosten als 
zorgkosten opgevoerd worden bij de belastingdienst.
Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl.

Veilig vervoer
Vakantievreugd 
gebruikt voor de 
reizen 9-persoons 
bussen en 
rolstoelbussen van
erkende verhuur-
bedrijven.

Deze bussen zijn goed onderhouden en worden tijdig 
gecontroleerd. 
De reisbegeleiders moeten een rijtest positief 

Vakantievreugd is lid van de 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk. Kortweg: NOV. 
Dat is een belangenorganisatie voor 
het vrijwilligerswerk in Nederland. 

NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van 
de aangesloten leden en is gesprekspartner van 
overheid en politiek. Binnen de NOV wisselen 
vrijwilligersorganisaties kennis en ervaring uit om 
het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te 
organiseren.
Het is voor Vakantievreugd van groot belang 
interessant te zijn voor huidige én nieuwe 
vrijwilligers en zaken goed op orde te hebben. 

het kwaliteitskeurmerk GOED GEREGELD! 
Dit keurmerk is, na een zorgvuldige toetsing, 
verstrekt door de brancheorganisatie NOV. 

een objectieve manier laten zien dat zij een 
aantrekkelijke en betrouwbare partner is voor 
haar vrijwilligers, vakantiegangers, fondsen en 
overige relaties. 
Kwaliteit leveren dus, op een wijze die optimaal 
past bij de uitvoering van de doelstelling en 
activiteiten van Vakantievreugd. 
Vakantievreugd heeft in 2019 opnieuw het traject 
doorlopen. 
We zijn erg trots dat we het keurmerk wederom 
voor een periode van vier jaar mogen dragen.

SBB
Vakantievreugd is een erkend 
leerbedrijf van SBB. Een erkend 
leerbedrijf staat garant voor 
leermogelijkheden en deskundige 

begeleiding. Een goede aansluiting van het onderwijs 
op de arbeidsmarkt is van essentieel belang. 
Leren in de praktijk is voorwaarde kwaliteit te 
garanderen. Vakantievreugd biedt studenten van de 
opleidingen sociaal werk en helpende zorg en welzijn 
de mogelijkheid ervaring op te doen en hiervoor 
studiepunten te behalen.

Lid

Wij hebben de ANBI-status!
Een ANBI is een algemeen nut 
beogende instelling. 
Een instelling kan alleen een ANBI 
zijn, als ze zich nagenoeg geheel 

inzet voor het algemeen belang en dat doet 
Vakantievreugd. Een groot voordeel van het hebben 
van een ANBI status is dat giften aan Vakantievreugd 
nu mogen worden afgetrokken van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting van de gever. Hierdoor 
wordt het nog aantrekkelijker om een gift of donatie 
aan ons te doen. Wil je hier meer informatie over? 
Neem contact met ons op!



Tijdens deze reizen zijn er iedere dag uitstapjes. 
Je moet goed ter been zijn vanwege de aard van de activiteiten.
Denk hierbij aan een reis met pretparkbezoek of een vakantie in 
een heuvelachtig gebied.

Deze reizen zijn geschikt voor jou als je:

• energiek bent.

De opstapplaats voor deze reizen verschilt. Voor vrijwel alle reizen 
is de opstapplaats sporthal ‘De Drenthehal’ in Beilen.
Touringcarreizen vertrekken meestal vanaf de carpoolplaats aan 
de Domoweg in Beilen. De vliegreizen beginnen gewoonlijk vanaf 
Groningen Airport Eelde.

maand voor vertrek naar jou verstuurd wordt.

Wil je meer rust of ben je minder goed ter been, kies dan voor 
een: Ondernemend- of Rustig aan-vakantie.

Actief-reizen

A
C

TI
EF
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Wat gaan we doen

Drie dagen FunPop 
25-jarig jubileum
Dit jaar drie dagen feest 
met heel veel bekende 
artiesten! Maar er is nog 
véél meer te doen! Je kunt 
je laten schminken en 
lekker knutselen. Er zijn 
clowns en allerlei aparte 

lachen maken.

Mogelijke uitstapjes

Mind mysterie
Een museum waar niets 
is wat het lijkt. Een huis 
op de kop, spiegeldoolhof 
en alle gekke (optische) 
illusies en dingen om over 
na te denken. Dit museum 
prikkelt al je zintuigen. 
Door optisch bedrog lijk 
je bijvoorbeeld heel klein, 
of voel je je heel groot. 
Ervaar dit gekke gevoel.

ZooParc Overloon
Als een echte 
ontdekkingsreiziger verken 
je in ZooParc Overloon de 
gebieden waar cheeta's, 
tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere 
diersoorten leven.

Lottum

Als Nederlandstalige muziekliefhebber kan jij op 
deze vakantie zeker je ei kwijt! Funpop is het meest 
sympathieke festival van Nederland. Er komen jaarlijks 
veel leuke artiesten. Verder is er een kleine kermis, 
een klimbaan, een knutselhoek, een tent waarin je zelf 
muziek kan maken, een schmink-tent en nog veel meer! 
Kortom, je verveelt je geen moment! Kijk op de site van 
Funpop voor meer informatie. Tijdens deze vakantie 
verblijven we in Lottum, het rozendorp van Limburg. 

De accommodatie
De Rozenhorst heeft drie modern en sfeervol ingerichte 
appartementen.

De accommodaties hebben twee- en driepersoons slaapkamers 
op de eerste verdieping. Deze zijn alleen per trap bereikbaar.

Het is niet mogelijk een éénpersoonskamer te reserveren.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de 
maaltijden.

Heen: vrijdag 12 mei Terug: donderdag 18 mei

Lottum & Funpop

€ 45

€ 1099

1 busje
(9-persoons)

8-persoons
appartement

2

6

7
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Mogelijke uitstapjes

Bij het drukken van deze 
brochure zijn de vluchttijden 
vanaf Eelde nog niet bekend.

Helaas is het daardoor niet 
mogelijk al een uitgewerkte 
vakantie naar Kreta op te 
nemen.

Wil je graag op vliegvakantie 
naar Kreta, laat ons dit dan 
via de mail weten.
(info@vakantievreugd.org)

Zodra er meer bekend is 
over de reis zullen we jou 
een mail sturen.

Ook plaatsen we de reis dan 
op de website.

Kreta is het grootste eiland van Griekenland en een zeer 
populaire vakantiebestemming. Er is heel veel te zien en 
te doen. Naast prachtige stranden en pittoreske dorpen is 
er nog veel meer te zien en te doen op Kreta. Lekker naar 
een waterpark, dierentuin, museum of aquarium, het kan 
allemaal. Heb jij wel eens een palmenbos gezien? Ook dat 
vind je op dit prachtige eiland.

De accommodatie
Samen met onze reisagente Shirly zoeken we weer een leuk hotel 
voor jullie uit.

Tijdens deze vakantie hoeven de reisbegeleiders alleen voor de 
lunch te zorgen.

Heen: begin mei Terug: begin mei

Kreta 

€ 70

€ ????

2

6

8

Griekenland

Hotel

Vliegtuig

Kreta

Deze reis kopen we in bij Shirly Habets – TUI at Home. 

Nieuwe 
reis
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
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Hou je van een actieve vakantie in de bergen? Dan is dit de 
vakantie voor jou! Het prachtige ‘Landal Salztal Paradies’ 
ligt aan de rand van de regio Südharz. De bossen, beekjes, 
stuwmeren en hoge rotsformaties, historische dorpjes en 
steden zoals Goslar, vormen een afwisselend decor voor 
een vakantie in de Harz. 

De accommodatie
Op het vakantiepark hebben we een tienpersoons bungalow 
gereserveerd. 

Er zijn vijf tweepersoons slaapkamers.

Hou er bij deze vakantie rekening mee dat het terrein 
heuvelachtig is.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Boomzweefbaan HARZ
Durf jij het? Zweef met 
12-15 km/u de 1 km lange 
route langs de Burgberg 
naar beneden en geniet 
tijdens de ontspannen rit 
van het unieke uitzicht op de 
Brocken en de omringende 
bossen.

Berenpark Worbis
In Berenpark Worbis leven 
beren en wolven. Via tunnels 
kun je alles leren over deze 
dieren maar ook over cavia’s 
en schildpadden. Daarnaast 
is er een enorme volière.

Zwemmen
Hou je van zwemmen 
dan kun je hier in Bad 
Sachsa je hart ophalen. 
Er is een overdekt- en 
openluchtzwembad en ook 
enkele meren om in te 
zwemmen.

Miniaturenpark 
Kleiner Harz
Madurodam in het klein. 
Hier zie je ongeveer vijftig 
cultureel en historisch 
interessante gebouwen 
van de Harz in een boeiend 
miniatuurlandschap met 
dwergbomen, rotsen en 
rijdende miniatuurtreinen.

2

€ 55

8

€ 1139

Bad Sachsa
Heen: vrijdag 9 juni Terug: vrijdag 16 juni

1 busje
(9-persoons)

6

10-persoons
bungalow

Bad Sacha

Duitsland
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

In ‘Landal Village l'Eau d'Heure’, in het diepe zuiden van 
Wallonië, zit je meteen in een compleet andere wereld. 
Het voelt echt als vakantie. Het vakantiepark ligt in een 
prachtige natuurlijke omgeving aan Lac de la Plate Taille, 
één van de meren van l'Eau d'Heure. Het grote meer heeft 
een zandstrand en wandelboulevard. Op het park zijn vele 
faciliteiten, zoals een binnen- en buitenzwembad en een 
midgetgolfbaan.

De accommodatie
We hebben een comfortabele tienpersoons bungalow 
gereserveerd.

Alle slaapkamers bevinden zich op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

De grotten van Han
Je wandelt de ene kant 
de berg in en komt er aan 
de andere kant weer uit. 
Onderweg vertelt de gids 
je alles over wat je ziet. 
Het klank- en lichtspel is 
hier echt prachtig. 

De rode krokodil
Ontdek de l'Eau d'Heure 

een unieke attractie in 
Europa. De Rode Krokodil 
komt uit Canada. Hij kan 
op de weg rijden, maar 
ook varen op de meren.

Parc Animalier de 
Rochehaut
Rijd met een treintje door 
dit mooie natuurgebied 
vol met mooi dieren. 
Dit kleine dierenpark ligt in 
de bossen en heeft zo’n 30 
verschillende diersoorten.

Landbouwmuseum
Verkleed als boer of boerin 
krijg je een rondleiding 
door de geschiedenis 
van de landbouw in de 
Ardennen.

Froidchapelle
Heen: vrijdag 16 juni Terug: vrijdag 23 juni

BelgiëFroidchapelle

€ 55

€ 1139

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

2

8

6



www.vakantievreugd.org 14

Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Op het Drielandenpunt in Vaals, komen niet alleen de 
grenzen van Nederland, België en Duitsland samen, ook is 
het Drielandenpunt met een hoogte van 323 meter boven 
NAP, het hoogste punt van Nederland. Vanuit ‘Vakantiepark 
Hoog Vaals” zit je zo in het buitenland. Er zijn prachtige 
glooiende heuvels, romantische rivierdalen, mergelgrotten, 
klaterende beekjes en volop leuke activiteiten te 
ondernemen. 

De accommodatie
We verblijven in een prachtige tienpersoonsbungalow vlakbij het 
Drielandenpunt.

Alle tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Wat gaan we doen

Vaalserberg met het 
Drielandenpunt
Natuurlijk moeten we in 
Vaals een bezoekje brengen 
aan het Drielandenpunt. Als 
je hier naar boven klimt (er 
is ook een lift) kijk je uit 
over Nederland, België en 
Duitsland!

Mogelijke uitstapjes

Bezoek aan Maastricht 
of Aken
Een bezoek aan een mooie 
stad als Maastricht of Aken 
mag niet ontbreken in onze 

winkelen, musea en mooie 
gebouwen en/of kerken 
bekijken, in Aken bijv. de 
Dom en in Maastricht de 
basiliek Sint Servaas.

Grotten
Zomaar onder gebouwen en 
onder straten lopen of rijden 
in een treintje?
Dat kan ook in Limburg! 
Kijk maar eens mee in één 
van de grotten van Limburg. 

GaiaZOO
Bewonder de leeuwen, kijk 

en ontmoet de gorillaman 
Makula. In deze moderne 
dierentuin zie je prachtige 
en unieke diersoorten.

2

€ 45

8

€ 1079

Drielandenpuntweek 

Heen: vrijdag 30 juni Terug: vrijdag 7 juli

1 busje
(9-persoons)

6

10-persoons
bungalow

Vaals

Nieuwe 
reis
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Beschrijven de woorden 'groen, water, bergen en natuur' 
jouw favoriete vakantie? Zoek dan niet verder, Kröv past 
helemaal bij jou! Het dorpje aan de Moezel heeft vele 
berghellingen waar je de prachtige wijngaarden kan zien! 
Hier kun je volop genieten van de natuur en de bergen. 
Wandel eens naar de vestingsruïne of naar de wijndorpjes 
Kröv en Kövenig of geniet van het zonnetje én het uitzicht 
tijdens een boottochtje op de Moezel.

De accommodatie
Op het vakantiepark hebben we een splinternieuwe tienpersoons 
bungalow besproken. 

Er zijn vijf tweepersoons slaapkamers.

Hou er bij deze vakantie rekening mee dat het terrein 
heuvelachtig is.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Wild- en recreatiepark 
Klotten
Naast een wildpark, waar 
heel veel verschillende 
dieren te zien zijn, is er ook 
een attractiepark met o.a. 
een wildwaterbaan, een 
achtbaan en verschillende 
reuzenglijbanen. Een heerlijk 
dagje uit!

Moezelboottocht
Beleef het prachtige 
landschap met de vele 
wijngaarden aan de Moezel 
tijdens een boottocht.

Oldtimermuseum 
Als je door het 
oldtimermuseum slentert, 
lijkt het of je terug gaat 
in de tijd. Je loopt langs 
de kleine dorpsapotheek 
en een ouderwets 
kruidenierswinkeltje. 
Ondertussen zie je de 
historische auto’s uit de 
Duitse autogeschiedenis. 

Bitburger bierbrouwerij
De brouwerij ligt in de leuke  
(winkel)plaats Bitburg. 
De geschiedenis van dit 
wereldbekende biermerk 
gaat ver terug, wel tot 1817. 
Een bezoek aan de brouwerij 
van Bitburger is zeker een 
aanrader.

2

€ 55

8

€ 1139

Kröv
Heen: vrijdag 30 juni Terug: vrijdag 7 juli

1 busje
(9-persoons)

6

10-persoons
bungalow

DuitslandKröv
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Genieten van een waterrijke omgeving, maar dan vanaf 
het land. Dat kan in Anjum! In het waterrijke Friesland 
ligt 'Landal Esonstad', dat is op steenworp afstand van 
de Waddenzee en 'Het Nationaal Park Lauwersmeer'. 
Dit park is de perfecte uitvalsbasis voor het ontdekken 
van Friesland. Vaar op het Lauwersmeer, bezoek een 
Friese stad of kijk naar de zeehonden in Zeehonden-
centrum Pieterburen. 

De accommodatie
We verblijven in een comfortabele tienpersoons bungalow.

De accommodaties hebben tweepersoons slaapkamers op de 
eerste verdieping. Deze zijn alleen per trap bereikbaar.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Zeehondencentrum 
Pieterburen
Altijd al willen weten 
hoe een dag op een 
zeehondencentrum eruit 
ziet? Kom eens achter de 
schermen kijken!

LEGiOmuseum
Hier vind je alles over 
die leuke gekleurde 
bouwsteentjes. Wist 
je wel dat ze eerst van 
hout werden gemaakt? 
Naast kijken mag je ook 
zelf aan de slag op de 
verschillende leuke lego 
bouwplekken. Toegang is 
samen met het drukkerij- en 
oorlogsmuseum.

Natuurmuseum Fryslân
In Natuurmuseum Fryslân 
kun je de natuur zien, horen, 
ruiken én voelen. Boven 
en onder water, in de lucht 
en op het land. Kom het 
beleven!

Kaarsenmakerij 
wilhelmus Eenrum
Lekker zelf aan de slag. 
Of je nu een snipperkaars 
wilt maken, een 
dompelkaars wilt draaien 
of knopen of een kaars van 
je eigen hand wilt maken. 
Het kan hier allemaal.

2

€ 45

8

€ 1099

Anjum
Heen: vrijdag 21 juli Terug: vrijdag 28 juli

1 busje
(9-persoons)

6

10-persoons
bungalow

Anjum
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Bestaat jouw ideale vakantie uit een actieve 
ontdekkingsreis in een mooi stadje in het buitenland? 
Ga dan mee naar Leiwen. Deze historische stad heeft 
veel indrukwekkende bezienswaardigheden. Het prachtige 
‘Landal Sonneberg’ ligt op een bergplateau nabij de Moezel. 
Het romantische wijnstadje Leiwen is bekend van de 
beroemde wijn en vele historische monumenten, die 
een bezoek meer dan waard zijn. 

De accommodatie
Op het vakantiepark wonen we deze week in een tienpersoons 
bungalow. 

Er zijn vijf tweepersoons slaapkamers.

Hou er bij deze vakantie rekening mee dat het terrein 
heuvelachtig is.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Dinosauriërpark 
Teufelsschlucht
Ontdek de geschiedenis 
van de aarde in dit leuke 
dinosauriërpark. Op 
de wandelroute zie je 
levensgrote dinosauriërs en 
leer je veel over ze.
Wist jij al dat dinosauriërs 
ongeveer 160 miljoen jaar 
geleden leefden?

Bitburger bierbrouwerij
De brouwerij ligt in de leuke 
(winkel)plaats Bitburg. 
De geschiedenis van dit 
wereldbekende biermerk 
gaat ver terug, wel tot 1817. 
Een bezoek aan de brouwerij 
van Bitburger is zeker een 
aanrader.

Eifelpark Gondorf
Ervaar de prachtige natuur 
en ontdek de dieren die hier 
leven, waaronder beren 
en wolven. Daarnaast zijn 
er leuke achtbanen en 
showprogramma’s voor
uren vermaak!

Moezelboottocht
Beleef het prachtige 
landschap met de vele 
wijngaarden aan de Moezel 
tijdens een boottocht.

2

€ 55

8

€ 1139

Leiwen
Heen: vrijdag 21 juli Terug: vrijdag 28 juli

1 busje
(9-persoons)

6

10-persoons
bungalow

Leiwen
Duitsland



www.vakantievreugd.org 18

Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Het Reuzengebergte (Krkonose) heeft een mooie 
afwisselende natuur met ruige bergtoppen, ravijnen, 
snelstromende rivieren, watervallen, bergweiden en een 

tot Nationaal Park is verklaard. Rokytnice ligt aan de 
rivier de Geiser en werd ooit gesticht als mijnwerkers- en 
glasmakersdorp.

De accommodatie
Sporthotel Bohemia ligt op loopafstand van een van de twee 
centra van het dorp Rokytnice. 

We hebben comfortabele kamers met douche en toilet. 

Tijdens deze vakantie hoeven de reisbegeleiders alleen voor de 
lunch zorgen.

Voorlopig programma**
** programma onder voorbehoud

1e dag
Via Osnabrück, Dresden en 
Liberec rijden we naar Rokytnice. 

2e dag
In de ochtend verkennen we  ons 
gastdorp Rokytnice. ‘s Middags 
maken we een prachtige rondrit 
door het Reuzengebergte.

3e dag
We gaan naar het plaatsje 
Vrchlabi. Na de lunch vertrekken 
we richting Mlada Boleslav, waar 
we een bezoek brengen aan het 
SKODA-museum. 

4e dag
Vandaag staat Liberec op het 
programma. Met een kabelbaan 
gaan we naar de top van de berg 
Ješted en nemen een kijkje in de 
ridderburcht Frydlant.

5e dag
We brengen vandaag een bezoek 
aan Praag, de ‘Stad met honderd 
torens’. 

6e dag
Door de prachtige natuur van 
het Reuzengebergte rijden we 
via Trutnov naar de rotsen van 
Adršpach.

7e dag
We brengen een bezoek aan 
de glasfabriek in het Poolse 
plaatsje Piechowice en het stadje 
Harrachov in Tsjechië.

8e dag
We gaan weer naar huis maar 
eerst gaan we nog even napraten 
tijdens het afscheidsdiner.

2

€ 70

8

€ 1489

Busreis Rokytnice 
Heen: zaterdag 8 juli* Terug: zaterdag 15 juli*

6

Tsjechië

Deze reis kopen we in bij Dalstra. 

Hotel

Nieuwe 
reis

Rokytnice

* data onder voorbehoud  

Touringcar
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Het merengebied van Mecklenburg is een heerlijke 
reisbestemming voor wie van water, strand en bos houdt. 
Mecklenburg-Vorpommern is een groot waterrijk gebied in 
Midden-Europa met uitgestrekte bossen, glooiende heuvels, 
moerassen en oneindig veel meren en rivieren. Maar ook de 
historische steden op de oude handelsroutes van de Hanze 
zijn het waard om ontdekt te worden. 

De accommodatie
Sporthotel Malchow ligt in de schilderachtige wijk Müritz. 

We hebben comfortabele kamers met douche en toilet. 

Tijdens deze vakantie hoeven de reisbegeleiders alleen voor de 
lunch zorgen.

2

€ 70

6

€ 1419

Busreis
Mecklenburg
Heen: maandag 24 juli* Terug: zaterdag 29 juli*

6

Duitsland

Deze reis kopen we in bij Dalstra. 

Hotel

Nieuwe 
reis

Mecklenburg

Voorlopig programma**
** programma onder voorbehoud

1e dag
Vandaag rijden we naar 
onze standplaats Malchow in 
Mecklenburg. 

2e dag
We genieten van een 
boottocht naar Waren, 
waar we het Müritzeum 
kunnen bezoeken. 

3e dag
We gaan naar 
Neubrandenburg waar een 
gids ons rondleidt langs de 
Mariakerk en de vier oude 
stadspoorten. 

4e dag
Het barokke slot Ludwigslust 
nabij Schwerin geldt als een 
van de mooiste paleizen in 
Noord-Duitsland. ’s Middags 
zijn we vrij om de stad 
Schwerin te gaan zien.

5e dag
Vandaag staat de havenstad 
Rostock en het vissersdorp 
Warnemünde op het 
programma.

6e dag
We gaan weer naar huis, 
maar eerst gaan we nog 
even napraten tijdens het 
afscheidsdiner.

* data onder voorbehoud

Touringcar
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Ga mee genieten van het mooie Zuid-Limburg! Als je door 
de omgeving rijdt, is het net alsof je in het buitenland 
bent. Met Maastricht, Vaals, Luik en Aken op ongeveer een 
half uur rijden, is dit een perfecte plaats om eropuit te 
trekken. In het Zuid-Limburgs heuvelland ligt het knusse 
familiehotel ‘Les Jumeaux’ aan de rand van het gezellige 
plaatsje Gulpen.

De accommodatie
Familiehotel Les Jumeaux ligt op een paar minuten lopen van het 
centrum van Gulpen.

We slapen in tweepersoonskamers.

Tijdens deze vakantie hoeven de reisbegeleiders alleen voor de 
lunch te zorgen.

Mogelijke uitstapjes

Fun Valley Maastricht

is. Een prachtig park met 
escape rooms, lasertag, 
paintball, binnen- of 
buitenspeeltuin, trampolines, 
springkussens, kano's, 

meer om in te zwemmen!

MergelRijk
Een spannende grot waar je 
veel ziet en leert over dino’s, 
maar ook coole miniaturen 
en zand-of mergelsculpturen 
bewondert! Extra leuk: de 
speurtocht en zelf mergel 
bewerken. 

Dierenpark GaiaZoo
Een bezoek aan GaiaZOO 
is een complete wereldreis 
in één dag! Ontmoet de 
meest bijzondere dieren of 
speel naar hartenlust in de 
DinoDome of JungleTour.

Subtropisch 
Zwemparadijs Mosaqua
Laat je meevoeren door de 
spannende wildwaterbaan 
van de Oase tot in de 
Woestijn. Ervaar de 
92 meter lange glijbaan 
met bijzondere licht- en 

2

€ 70

8

€ 1489

Gulpen
Heen: vrijdag 4 augustus Terug: vrijdag 11 augustus

1 busje
(9-persoons)

6

Gulpen

Nieuwe 
reis

Hotel
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Mogelijke uitstapjes

Strand
We gaan lekker naar het 
strand om uit te waaien of te 
zonnen.

Robbenboot
Bij hoog water zie je soms 
zeehonden die met een vis 
in de bek bovenkomen. 
Bij laag water rusten en 
zonnen ze massaal op de 
zandbank. Alleen de jonkies 
poedelen en spelen dan nog 
in het water. 

Strandexpress
De Strandexpress is een 
comfortabele overdekte 
wagen die je over het 
strand vervoert. Onderweg 
kun je genieten van het 
weidse uitzicht. Tijdens de 
wandeling op het strand 
gaan we schelpen zoeken.

Natuurcentrum
Hier maak je op bijzondere 
wijze kennis met de natuur 
op en rond het eiland. 
Er zijn diverse bassins waar 
voorstellingen plaatsvinden.

Hou jij van zon, zee en strand, dan is het eiland Ameland 
net iets voor jou. Heerlijk uitwaaien aan zee. 
Lekker banjeren door de duinen. Vanuit onze bungalow is 
het maar een klein stukje lopen naar het gezellige centrum 
van Buren met gezellige restaurants, winkeltjes en cafés. 
Leuk om hier even te zijn.

De accommodatie
We logeren in bungalow “de Zeester” aan de rand van 
het dorp Buren. 

De accommodatie heeft tweepersoons slaapkamers. 

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: zaterdag 12 augustus Terug: zaterdag 19 augustus

Ameland 

€ 45

€ 1104

1 busje
(9-persoons)

Ameland

2

6

8

10-persoons
bungalow

Nieuwe 
reis



www.vakantievreugd.org 22

Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Mogelijke uitstapjes

Stoomtrein museum 
Valkenburg
Zodra je het station 
binnenstapt, lijkt het of 
de tijd heeft stilgestaan. 
Langs het perron staat 
een bijna 100 jaar oude 
stoomlocomotief met zijn 
antieke houten rijtuigen al 
op je te wachten. 
De conducteur blaast op zijn 

een paar kolen op het vuur 
en dan zet de locomotief 

beweging.

Strand
Als je zo dicht bij het 
strand verblijft, wil je 
daar natuurlijk ook naar 
toe. Zonnen, zwemmen, 
wandelen of vliegeren. 
Het strand verveelt nooit.

Rondvaart Leiden 
Tijdens de rondvaart kom 
je van alles te weten over 
de rijke geschiedenis van 
de stad Leiden. 

Noordwijk is een gezellige badplaats, die een combinatie 
biedt van rijke historie en een strandvakantie. Past deze 
combinatie goed bij jou? Bungalowpark 'De Gouden Spar' 
ligt achter de uitgestrekte duinen. Naast een moderne 
kustplaats met een rijke historie, is Noordwijk het 
bruisende hart van de befaamde Bollenstreek, met als 
grootste blikvanger het 13 kilometer lange zandstrand. 
Ook de levendige boulevard en de sfeervolle oude 
dorpskern zijn een aanrader. Noordwijk is dan ook hét 
decor voor een heerlijke vakantie.

De accommodatie
We verblijven in een modern Scandinavisch ingerichte 
vakantiebungalow. 

Er zijn tweepersoons slaapkamers op de begane grond en eerste 
etage.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 18 augustus Terug: vrijdag 25 augustus

Noordwijk 

€ 45

€ 1099

1 busje
(9-persoons)

Noordwijk

2

6

8

10-persoons
bungalow
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Mogelijke uitstapjes

FC Utrecht
Voor wie eens meer van 
Stadion Galgenwaard wil 
zien, verzorgt FC Utrecht 
rondleidingen. Je krijgt op 
elke verdieping en in elke 
ruimte toelichting van een 
gids. Ook een bezoek aan 
het FC Utrecht Museum 
maakt deel uit van de 
rondleiding.

Voetballen
Natuurlijk trappen we zelf 
ook een balletje. 
Op het grasveld bij de 
accommodatie kunnen we 
elk moment van de dag een 
potje voetbal spelen.

Ouwehands Dierenpark 
Rhenen
Het enige dierenpark in 
Europa met een Berenbos: 
middels een luchtbrug kun 
je over dit bos heen lopen 
om de beren van boven af 
te bekijken. Bij Ouwehands 
kun je de wereldberoemde 
Reuzenpanda in het echt zien! 

Boerengolf op boerderij 
’De Voskuilen’
Boerengolf wordt gespeeld in 
weilanden. De hindernissen 
zijn hoge pollen gras, sloten 
waar je over moet springen 
en ook koeien die in de wei 
lopen. De club bestaat uit 
een houten klomp aan een 
stok.

Is voetballen jouw grootste passie? Dan is dit de vakantie 
voor jou! We dompelen ons onder in alles wat met 
voetbal te maken heeft: een stadiontoer, een wedstrijd 
op TV en misschien zelfs wel een training of wedstrijd. 
Natuurlijk trappen we zelf ook dagelijks een balletje op het 
grasveld bij onze accommodatie ‘Landgoed Ruwinkel’ in 
Scherpenzeel.

De accommodatie
We hebben een comfortabele tienpersoonsbungalow gehuurd. 

Alle tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 25 augustus Terug: vrijdag 1 september

Voetbalweek 

€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

2

6

8

Scherpenzeel
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Deze vakantie is voor echte pretparkliefhebbers. Vanuit ons 
vakantieadres, ‘Landgoed Duc de Brabant’ in Baarschot, 
bezoeken we deze week twee grote pretparken: Toverland 
en De Efteling. Natuurlijk houden we ook nog tijd over 
om bij te komen en voor andere activiteiten, zoals een 
dierenpark of een potje midgetgolf.

De accommodatie
We hebben een comfortabele tienpersoons bungalow gehuurd.

Alle tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Attractiepark Toverland
Durf je in de Aqua Snake? 
Vind jij je weg terug uit 
het doolhof? Ben jij de 
spuitfonteinen te snel af? 
Laten we met z’n allen in het 
schommelschip gaan. 

Efteling
In dit park zweef je het 
ene moment tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht 
en het andere moment 
trek je ten strijde tegen de 
draak in de dubbele houten 
racerachtbaan Joris en de 
Draak. 

Topvogel Roofvogelpark 
Diessen
Roofvogelpark Diessen is 
een sfeervol park.
31 roofvogels en uilen 
leven hier in ruime volières. 
Tijdens demonstraties 
en workshops kun je 10 
verschillende soorten in vrije 
vlucht bewonderen.

Midgetgolf in Den Hout
Wie legt het parcours in zo 
min mogelijk slagen af?

Pretparkenweek

€ 45

Baarschot

10-persoons
bungalow

1 busje
(9-persoons)

2

8

6

Heen: vrijdag 25 augustus Terug: vrijdag 1 september

€ 1114
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Er was eens een sprookjesbos dat uitgroeide tot een 
wereld vol wonderen. Als jij ook zo kan genieten van deze 
sprookjeswereld is dit voor jou de perfecte vakantie. De 
Efteling schittert als nooit tevoren en bestaat al meer dan 
60 jaar! Na een betoverende dag vol belevenissen wens je 
dat je nog een dag had... Daarom gaan we een midweek, 
zodat we op ons gemak alle attracties kunnen bezoeken.

De accommodatie
We verblijven in een sfeervol ‘boshuys’ op vakantiepark ‘Efteling 
Bosrijk’. 

De accommodatie heeft tweepersoons slaapkamers op de begane 
grond en eerste verdieping.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Schommelschip
In Ruigrijk gaat het er echt 
ruig aan toe. Wie durft er 
in het schommelschip? Je 
wordt van de ene naar de 
andere kant geslingerd. 

Show theater
Even helemaal in een andere 
wereld. Kom kijken naar 
een betoverde show in het 
Efteling theater.

Archipel en Sirocco
Beleef een wervelende 
storm op zee in Sirocco en 
ga op ontdekkingsreis in 
Archipel.

Achtbanen
Voor de echte durfal! Ga 
mee in de Python met 
loopings en de Vliegende 
Hollander in het donker.

Symbolica
Een betoverend paleis 
waar de fantasie tot leven 
komt! Tovenaar Pardoes 
zorgt ervoor dat elk bezoek 
verrassend en betoverend 
is. Dwaal af in de geheime 
gangen en magische 
vertrekken en val van de 
ene verbazing in de andere.

Efteling midweek

€ 35

Kaatsheuvel

8-persoons
bungalow

1 busje
(9-persoons)

2

5

4

Heen: maandag 4 september Terug: vrijdag 8 september

€ 1079
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Portugal is enorm geliefd als vakantieland. En terecht. 
In Portugal is heel veel moois te zien: de sprookjespaleizen 
in Sintra, Lissabon met haar romantische wijken, de 
sneeuwwitte dorpjes in de Alentejo, de duizelingwekkende 
ravijnen in de Serra da Estrela en natuurlijk de prachtige 
stranden van de Algarve. Je kunt er heerlijk eten en 
luisteren naar de typische Portugese fado-muziek.

De accommodatie
Samen met onze reisagente Shirly zoeken we weer een leuk hotel 
voor jullie uit zodra de reizen bekend zijn.

Tijdens deze vakantie hoeven de reisbegeleiders alleen voor de 
lunch te zorgen.

Portugal
Heen: half oktober Terug: half oktober

€ 70

€ 0000

2

6

8

Hotel

Vliegtuig

Deze reis kopen we in bij Shirly Habets – TUI at Home.

Nieuwe 
reis

Mogelijke uitstapjes

Bij het drukken van deze 
brochure zijn de vluchttijden 
vanaf Eelde nog niet bekend.

Helaas is het daardoor niet 
mogelijk al een uitgewerkte 
vakantie naar Portugal op te 
nemen.

Wil je graag op vliegvakantie 
naar Portugal, laat ons dit 
dan via de mail weten.
(info@vakantievreugd.org)

Zodra er meer bekend is 
over de reis zullen we jou 
een mail sturen.

Ook plaatsen we de reis dan 
op de website.



nieuw-allardsoog.nl

Welkom in 
de natuur

Jarig van der Wielenwei 6,  9243 SH Bakkeveen      t 0516-54 38 88

Recreëren in luxe 
groepslodges

aan de rand van 
de hei en prachtig 
verscholen in het 

Friese Woud

Voor een ontspannen vakantie

in onze groepslodges.



Tijdens deze vakanties zijn er met regelmaat uitstapjes, maar ook 
voldoende relaxmomenten. Je houdt van deze afwisseling als je 
voor een ondernemend-vakantie kiest. 

Deze reizen zijn geschikt voor jou als je:
• zonder moeite een redelijke wandeling (minimaal 1 uur) kunt 

• eventueel tijdens uitstapjes gebruik maakt van een rollator, 

• veel wilt zien en ondernemen.

Let goed op de informatie die bij de reisbeschrijving staat over 
toegankelijkheid!
Voor vrijwel alle reizen is de opstapplaats sporthal ‘De Drenthehal’ 
in Beilen.

maand voor vertrek naar jou verstuurd wordt.

Wil je meer rust of heb je meer ondersteuning en/of begeleiding 
nodig, kies dan voor een Rustig aan-vakantie.

Ondernemend-reizen
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Ben jij ook zo gek op bloemen? Samen bezoeken we het 
mooiste lentepark ter wereld: De Keukenhof. Vanaf onze 
accommodatie op Bungalowpark 'De Gouden Spar' is het 
maar een kwartiertje rijden. Noordwijk is een moderne 
kustplaats met een rijke historie en heeft een 13 kilometer 
lang zandstrand. De levendige boulevard en de sfeervolle 
oude dorpskern zijn een aanrader.

De accommodatie
We verblijven in een modern Scandinavisch ingerichte 
vakantiebungalow. 

Er zijn tweepersoons slaapkamers op de begane grond 
en eerste etage.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Wat gaan we doen

De Keukenhof
Kom maar op met die 
lentekriebels. Heerlijk 
wandelen tussen meer 
dan 7 miljoen bloemen 
in bloei, zoals krokussen, 
narcissen, hyacinten, 
lelies en 800 verschillende 
soorten tulpen.

Mogelijke uitstapjes

Stoomtrein museum 
Valkenburg
Zodra je het station 
binnenstapt, lijkt het of 
de tijd heeft stilgestaan. 
Langs het perron staat 
een bijna 100 jaar oude 
stoomlocomotief met zijn 
antieke houten rijtuigen 
al op je te wachten. 
De conducteur blaast op 

nog een paar kolen op 
het vuur en dan zet de  

en sissend in beweging.

Rondvaart Leiden 
Tijdens de rondvaart kom 
je van alles te weten over 
de rijke geschiedenis van 
de stad Leiden.

Noordwijk &
de Keukenhof
midweek
Heen: maandag 17 april Terug: vrijdag 21 april

€ 35

€ 949

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

Noordwijk

2

5

6

Nieuwe 
reis
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Een weekend lang feest op Funpop, het leukste 
muziekfestival voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Daar wil je bij zijn! Vanuit ‘Landal Domein 
De Schatberg’  in het Limburgse Sevenum, rijden we in 
10 minuten naar het festivalterrein. Er komen jaarlijks 
veel leuke artiesten. Verder is er een kleine kermis, een 
klimbaan, een knutselhoek, een tent waarin je zelf muziek 
kan maken, een schmink-tent en nog veel meer! 
Kortom, je verveelt je geen moment! 
Kijk op de site van Funpop voor meer informatie.

De accommodatie
We hebben een ruime tienpersoonsbungalow gehuurd. 

Er zijn zowel beneden als boven tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Wat gaan we doen:

Drie dagen Funpop 
25-jarig jubileum
Dit jaar drie dagen feest 
met heel veel bekende 
artiesten! 

Op vrijdag trappen we 
af met een spetterende 
disco-avond. 

Zaterdag en zondag is 
het feest en fun met 
voor ieder wat wils. 

Allerlei fantastische 
bekende Nederlandse 
artiesten treden op, 
maar er is nog véél 
meer te doen! 

Je kunt knutselen en je 
laten schminken. 

Er zijn clowns en allerlei 

het lachen maken. 

Samen maken we er een 
geweldig feest van!

Funpop weekend 
Heen: vrijdag 12 mei Terug: maandag 15 mei

€ 35

€ 899

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

2

4

6

Sevenum

Nieuwe 
reis
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Een oude bekende keert terug in ons programma: hotel 
‘Der Brabander’ in Winterberg. Midden in het prachtige 
Sauerland ligt dit bekende hotel, dat bekend staat 
om zijn goede keuken, vele faciliteiten en dagelijks 
entertainmentprogramma. Zo is er een gezellige hotelbar, 
een sfeervol restaurant, een welnesscentrum en een 30°C 
verwarmd buitenzwembad met prachtig zonneterras. 
Het hoogtepunt is natuurlijk de fantastische dinershow! 

De accommodatie
We logeren in een prachtig, in vakwerkstijl gebouwd, hotel. 

We slapen in tweepersoonskamers.

Het is niet mogelijk een éénpersoonskamer te reserveren.

Hou er bij deze vakantie rekening mee dat het terrein 
heuvelachtig is.

Tijdens deze vakantie hoeven de reisbegeleiders alleen voor de 
lunch te zorgen.

Mogelijke uitstapjes

Erlebnisberg
Hier bezoeken we de 
panoramabrug, kunnen 
we gaan rodelen, 
klimmen in het klimbos 
of gaan wandelen op het 
natuurbelevenispad. 

Rondvaart
Heerlijk genieten van het 
prachtige Sauerland vanaf 
de boot. Op welk meer 
gaan we varen? 
Wordt het de Edersee, 
de Biggesee, de Möhnesee 
of de Hennesee?

Zoo Safaripark 
Stukenbrock
Ga mee kijken naar 
de leeuwen, tijgers en 
neushoorns. Of laat je 
gaan in de uitdagende 
attracties in dit park.

Hotelvermaak
We laten ons natuurlijk 
verrassen in het hotel. 
Elke dag staat er weer iets 
leuks op het programma. 
Gaan we bingo spelen, 
doen we een quiz, 
genieten we van de live-
muziek of gaan we mee 
met een fakkeltocht?

Winterberg
Heen: vrijdag 9 juni Terug: vrijdag 16 juni

€ 70

€ 1589

1 busje
(9-persoons)

2

8

6

Hotel

DuitslandWinterberg
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Net achter de duinen, in de kop van Noord Holland ligt 
‘Landal Beach Resort Ooghduyne’. Deze omgeving staat 
garant voor veel vakantieplezier, zoals de Noordzee om in 
te zwemmen en het indrukwekkende Fort Kijkduin. 
Klinkt leuk toch?! Je kunt ook kiezen voor een boottocht 
over de Waddenzee om zeehonden en lepelaars te spotten. 
Vergeet ook niet om de eeuwenoude plaatsen als Alkmaar 
of Medemblik te bezoeken.

De accommodatie
We wonen deze week in een modern en sfeervol ingerichte 
vakantievilla. 

Er zijn tweepersoons slaapkamers op de begane grond en 
eerste etage.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Strand
De grootste attractie van 
Julianadorp is haar brede 
strand. Lekker genieten 
met je voeten in het 
warme zand.

Dierenpark 
Hoenderdaell
In dit mooie dierenpark 
in Anna Paulowna 
worden gepensioneerde 
circusleeuwen en bruine 
beren uit Bulgarije 
opgevangen. Ook zie je 
hier ringstaartmaki’s, 
apen en damherten. 

Fort Kijkduin
Fort Kijkduin werd in 1811 
in opdracht van Napoleon 
gebouwd. Alle kazematten, 
ondergrondse gangen en 
andere spannende ruimtes 
zijn te bezichtigen. 
In de bassins tref je een 
grote variatie diersoorten 
aan die in de Noordzee 
voorkomen.

Bakkerijmuseum 
Medemblik
Het lekkerste museum van 
Nederland! De sfeer van 
vroeger met de geur van 
verse koek. 

Julianadorp
Heen: vrijdag 16 juni Terug: vrijdag 23 juni

€ 45

€ 1099

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
villa

Julianadorp

2

8

6
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Hou jij van zon, zee, strand en het gevoel dat je echt 
helemaal weg bent van huis? Texel wordt ook wel het 'Ibiza 
van het noorden' genoemd. De uitgestrekte zandstranden 
van bijna 30 kilometer zijn erg populair. De Texelse 
schapen, de unieke vogelgebieden en de zeehonden 
maken het aanbod compleet. Dat klinkt toch als een 
droomvakantie?! Op vakantiepark 'De Krim' is veel te doen! 
Zo kun je hier bowlen, maar ook zwemmen in het leuke 
zwembad met wildwaterbaan, en nog veel meer!

De accommodatie
Op vakantiepark ‘De Krim’ hebben we een tienpersoonsbungalow
besproken.

Er zijn twee tweepersoons en twee driepersoons slaapkamers.

Deze vakantie is niet geschikt voor rollator- of rolstoelgebruikers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Landgoed de Bonte 
Belevenis
In de sfeervolle 
boerenschuren zijn 
verschillende ambachten 
te zien en te doen, zoals: 
zeep maken, bier brouwen, 
brood bakken en kaarsen 
maken. 

Texels Bierbrouwerij
Het bier heeft een heel 
eigen smaak, erg lekker! 
Wil jij weten hoe dit 
wordt gemaakt? Ga dan 
naar de rondleiding in de 
bierbrouwerij van Texel.

Ecomare
In Ecomare kun je alles 
te weten komen over de 
natuur en dieren op en 
rondom Texel.

Garnalen vissen
De schipper kan je alles 
vertellen over het vangen 
van garnalen. Wie wil, 
mag ze ook proeven.

Winkelen
In De Cocksdorp zelf of in 
één van de andere leuke 
dorpen op het eiland, zoals
Den Burg of Den Hoorn.

Texel
Heen: vrijdag 16 juni Terug: vrijdag 23 juni

€ 45

€ 1104

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

Texel

2

8

6
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Wakker worden met uitzicht over de polders….dat 
klinkt toch echt als vakantie. Midden in het Groene Hart, 
tussen de poldersloten en het wuivende riet, ligt ‘Landal 
De Reeuwijkse Plassen’. Dit nieuwe park is de ideale 
uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht door Zuid-Holland. 
Met al het groen en water om je heen vergeet je bijna dat 
je in de Randstad zit. 

De accommodatie
De nieuw gebouwde waterwoning is luxe en modern ingericht. 

Op de begane grond is één tweepersoons slaapkamer en in het 
onderhuis zijn vier tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Gouda
De wereldberoemde 
Goudse kaas wordt 
elke donderdag op 
spectaculaire wijze 
verhandeld op de 
historische kaasmarkt in 
het centrum. Maar ook de 
Sint-Janskerk, het oude 
Stadhuys en de diverse 
musea zijn een bezoek 
meer dan waard.

Spoorwegmuseum
Beleef in het museum de 
spannende wereld van het 
treinreizen en ontdek het 
verhaal achter 175 jaar 
spoorwegen in Nederland. 
Bekijk mooie, historische 
treinen en rust tussendoor 
lekker uit tijdens de 
voorstelling over de reizen 
van graven en hertoginnen 
met de Oriënt Express.

Avifauna

roze en wat is de grootste 
vogel ter wereld? 
In Avifauna vogel je 
het zelf uit! Beleef hier 
spannende avonturen: 
ga bijvoorbeeld de kleine 
papegaaien voeren of 
bezoek de vogelshow.

Reeuwijk
Heen: vrijdag 23 juni Terug: vrijdag 30 juni

€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

Reeuwijk

2

8

6
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In het zuidelijkste puntje van Zuid-Limburg, verscholen
tussen de mosgroene heuvels ligt onze vakantie-
bestemming: Mechelen. Met de meeste vakwerkhuizen 
van heel Zuid-Limburg is in Mechelen een vakantiegevoel 
nooit ver weg. Onze vakantiewoning maakt onderdeel uit 
van een voormalige boerderij met de naam ‘Herlaeve’. 
Pal naast onze bungalow ligt een klein zwembadje 
zodat we op hete dagen verkoeling kunnen vinden.

De accommodatie
We hebben een ruime twaalfpersoonsbungalow gehuurd. 

De tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond, 
eerste- en tweede etage.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Discovery Museum
Ontdek hoe de wereld 
werkt in dit interactieve 
doe- en ontdekmuseum.
In het museum draait alles 
om de aarde, wetenschap, 
techniek en ontwerp. 

Kasteelpark Born
Je wandelt hier langs 
herten, roofdieren, 
stekelvarkens, kamelen, 
landschildpadden en 
apen. Op de grote 
kinderboerderij kun je 
geiten en schapen aaien. 
In het Kriebelhuis maak 
je kennis met diverse 
soorten wandelende 
takken, tropische kikkers 
en tropische planten. 

Gemeentegrot Valkenburg
Een treintje brengt je 
rond. Ervaar het unieke 
leven onder de grond: 
grotschilderingen en 
fossielen van duizenden 
jaren oud, gecombineerd 
met hedendaagse Kunst. 
Zie ook hoe mensen 
tijdens de Wereldoorlogen 
zich hier schuil hielden

Rondvaart Veerman
Lekker genieten op de
Maas en kijken naar 
andere boten als vracht-
schepen en vakantieboten 
en de mooie kastelen en 
kerken langs het water.

Mechelen
Heen: vrijdag 23 juni Terug: vrijdag 30 juni

€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

12-persoons
bungalow

Mechelen

2

8

6

Nieuwe 
reis
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Geniet jij ontzettend van het gevoel van blote voeten 
in het zand? Waterpark Veluwemeer ligt direct aan het 
Veluwemeer. Je loopt vanaf het park zo het strand op. 
Heerlijk bijkomen en genieten van de waterrijke omgeving 
staat hier voorop. Proef ook de nostalgische sfeer van de 
pittoreske vissersstadjes Harderwijk en Elburg.

De accommodatie
We logeren in een comfortabele tienpersoons bungalow.

Zowel beneden als boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Luchtvaartmuseum 
Aviodrome
Een dagje in de wolken? 
Ga naar Luchtvaartmuseum 
Aviodrome, het luchtvaar-
tavontuur voor iedereen! 
Je hoeft geen vliegtuiglief-
hebber te zijn om hier een 
boeiende dag vol plezier te 
beleven.

Park van Hans en Grietje 
Wat is hier veel te zien en 
doen: een heksenorkest dat 
echte muziek maakt, een 
levende snoepboom 
die kan praten, een 
broodkruimeltjesroute, 
een tunnel waarin Hans 
& Grietje een verhaal 
vertellen. Op het mooie 
terras kun je een heksen-
plank bestellen met allerlei 
heksenlekkernijen van de 
bakker.

Boottocht op het 
Veluwemeer
Luieren op het water met 
de wind door je haren, dat 
hoort ook bij vakantie!

Orchideeënhoeve
De Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest is een prachtige 
tuin vol met orchideeën en 
vlinders. In totaal zijn er 
wel 3000 soorten bloemen 
en planten. In de tropische 
tuin is een stukje oerwoud 
nagebouwd en hier 
groeien duizenden wilde 
orchideeën.

Biddinghuizen
Heen: vrijdag 30 juni Terug: vrijdag 7 juli

€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

Biddinghuizen

2

8

6
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

In Posterholt verveel je je nooit! Posterholt ligt aan de 
Duitse grens, in het gastvrije Limburg. De naam Posterholt 
betekent letterlijk ‘hoger gelegen bos’. Zowel in de 
omgeving, als op ‘Landgoed Aerwinkel’, is genoeg te 
doen en te zien. Ga een dagje eropuit naar Mondo Verde, 
bezoek één van de historische kastelen in de omgeving 
of misschien ga je liever moonlight bowlen. Er is keuze 
genoeg!

De accommodatie
We hebben een ruime tienpersoons bungalow gehuurd. 

Alle tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 30 juni Terug: vrijdag 7 juli

Mogelijke uitstapjes

Boerderij-avonturenpark 
Irrland
Irrland is een park gelegen  
in Duitsland met meer dan 
tachtig attracties, waarvan 
een deel  overdekt is. 
Irrland heeft een vliegveld. 
Je kunt hier als piloot vliegen 
of van de 18 meter hoge
glijbaantoren afglijden.

Mondo Verde
Kun jij niet kiezen of je het 
liefst naar een dierentuin, 
een mooi stuk natuur of een 
attractiepark gaat? Bij Mondo 
Verde hoeft dat ook niet. 
Dit is alles in één!

Rondvaart Veerman
Lekker genieten op de 
Maas en kijken naar andere 
boten als vrachtschepen en 
vakantieboten en de mooie 
kastelen en kerken langs het 
water.

Stoomtrein
In Simpelveld, op het 
station, kunnen we ons 
kaartje kopen. De locomotief 
wordt gevuld met zwarte 
kolen. Instappen allemaal!

stoom langs het raam. De 
reis gaat door bossen, over 
heuvels en door dorpjes.

Posterholt

10-persoons
bungalow

1 busje
(9-persoons)

€ 45

€ 1079

Posterholt

2

8

6
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

12-persoons
bungalow

2

6

8

www.vakantievreugd.org

Heb jij zin om een hele week alleen met de vrouwen op 
pad te gaan? We gaan deze week echte 'vrouwendingen' 
doen. Mannen zijn verboden op deze vakantie! 
Geniet bijvoorbeeld van een verwen-avondje of een 
heerlijke High Tea. De vakantie vieren we in Hellendoorn, 
aan de voet van één van de mooiste natuurgebieden van 
Nederland: De Sallandse Heuvelrug. Heb jij ook zin in een 
heerlijke verwenweek? Ga dan met ons mee!

De accommodatie
We hebben een geschakelde twaalfpersoonsbungalow besproken. 

Zowel beneden als boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 7 juli Terug: vrijdag 14 juli

Mogelijke uitstapjes

High Tea
Geniet samen van een 
uitgebreide High Tea. 
De tafel wordt gevuld 
met de meest smakelijke 
lekkernijen!

Onze eigen beautysalon
Nagels lakken, een 
maskertje of make-up voor 
een avondje uit? We gaan 
lekker tutten met elkaar!

Zwemmen
Op het park kun je heerlijk 
zwemmen in het overdekte 
zwembad. Wil je van de 
glijbaan of lekker dobberen 
in de stroomversnelling?

Bakkerij- en IJsmuseum
Hoe ging de bakker 
vroeger brood bakken? 
En hoe werd er vroeger ijs 
gemaakt? In het museum 
vinden we vast het 
antwoord.

Winkelen
Wat is een vrouwenweek 
zonder winkelen!? Gaan 
we voor een grote stad 
als Zwolle of liever voor 
een kleinere plaats als 
Nijverdal?

Vrouwenweek
Hellendoorn
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begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
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persoon

Vakantie-
gangers

Mogelijke uitstapjes

PEC Zwolle
Voor wie eens meer van 
het MAC³PARK stadion wil 
zien, verzorgt PEC Zwolle 
rondleidingen. Ben je 
benieuwd wat er allemaal 
gebeurt in en rond het 
stadion en waar de spelers 
en staf van PEC Zwolle 
zich voorbereiden op de 
wedstrijd? Kom dan langs 
in het stadion! 

Avonturenpark 
Hellendoorn
Ga je mee in de Wild 
Waterval, reis je mee in 
de Donderstenen of kijk 
je liever naar een mooie 
show? Het is allemaal 
mogelijk in dit mooie 
Avonturenpark.

Dinoland
Ga mee miljoenen jaren 
terug in de tijd en maak 
kennis met meer dan 100 
soorten dinosaurussen. 
Je komt alles over ze 
te weten tijdens de 
speurtocht. Woon de 
dinoshow bij, ga op pad in 
de T-Rexpeditie en beklim 
het hoogteparcours.

Zwemmen
Op het park kun je heerlijk 
zwemmen in het overdekte 
zwembad. Wil je van de 
glijbaan of lekker dobberen 
in de stroomversnelling?

Soms is het heerlijk om even alleen weg te zijn met de 
mannen. Deze week mogen natuurlijk geen vrouwen mee! 
De mannenweek vieren we in Hellendoorn, dat aan de voet 
ligt van één van de mooiste natuurgebieden van Nederland: 
De Sallandse Heuvelrug. Geniet van de afwisselende 
omgeving en alle dingen die je leuk vindt. Wil jij ook 
stoere dingen doen? Meld je dan snel aan!

De accommodatie
We hebben een geschakelde twaalfpersoonsbungalow besproken. 

Zowel beneden als boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 7 juli Terug: vrijdag 14 juli

Mannenweek

€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

12-persoons
bungalow

2

6

8

Hellendoorn
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Vakantie-
gangers

Mogelijke uitstapjes

Zoveel te beleven in één 

is het grootste zeezoogdie-
renpark van Europa. 

Burgers Zoo
Op reis door de meest 
uiteenlopende natuurge-
bieden ter wereld. Of je nu 
het tropisch regenwoud, de 
rotswoestijn, de savanne 
of het tropisch koraalrif 
wilt zien en de bijzondere 
dieren die er leven, het kan 
allemaal in Burgers Zoo.

Apenheul
Een dagje Apenheul kan 
bijna niet ontbreken aan 
deze reis. In het prachtige 
bos loop je zomaar tussen 
de apen. 

DierenPark Amersfoort
Je kunt in deze mooi aan-
gelegde dierentuin vele 
dieren bekijken. Als je van 
een extra uitdaging houdt, 
kun je ook nog griezelen 
met de dieren van heel 
lang geleden in het 
zogenaamde Dinobos. 

Ouwehands Dierenpark 
Rhenen
Bij Ouwehands kun je 
de wereldberoemde 
reuzenpanda in het 
echt zien!

Ben jij gek op dieren, dan is dit de reis voor jou. We hebben 
gekozen voor ‘Landal Heideheuvel’ in Beekbergen als 
uitvalsbasis omdat je hier omringd bent door dierentuinen. 
Uit de volgende parken kunnen we drie kiezen:

Burgers Zoo, Ouwehands Dierenpark. Ben jij in voor deze 
grote beestenbende?

De accommodatie
We logeren in een comfortabele en sfeervolle 
tienpersoonsbungalow.

Zowel beneden als boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 7 juli Terug: vrijdag 14 juli

Dierentuinweek

€ 45

€ 1114

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

2

6

8

Beekbergen

Nieuwe 
reis
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In Hellendoorn zal jij je geen moment vervelen! Op een 
steenworp afstand van ‘Avonturenpark Hellendoorn’, ligt 
‘Landal De Hellendoornse Berg’. In de omgeving van dit 
park kun je heerlijk dwalen door een golvend landschap 
of stevig klimmen naar één van de toppen van de 
Sallandse Heuvelrug. Het park heeft een zwembad en een 
bowlingbaan. 

De accommodatie
We hebben een geschakelde twaalfpersoonsbungalow besproken. 

Zowel beneden als boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Avonturenpark 
Hellendoorn
Ga je mee in de Wild 
Waterval, of reis je mee in 
de Donderstenen of kijk 
je liever naar een mooie 
show? Het is allemaal 
mogelijk in dit mooie 
Avonturenpark.

Een kwartiertje rijden 
vanuit Hellendoorn 
en dan ben je bij de 

Een grote buitenspeeltuin 
met vele glijbanen, 
schommels, karren / 
skelters, trampolines en 
speeltoestellen. 
Ook hebben ze een mooie 
binnenspeeltuin, een 
doolhof en zijn er veel 
dieren te zien én te aaien.

Zwemmen
Op het park kun je heerlijk 
zwemmen in het overdekte 
zwembad. Wil je van de 
glijbaan of lekker dobberen 
in de stroomversnelling?

Boottocht
Varen langs de mooiste 
plekjes van het Vechtdal. 
Lekker vanaf het water 
genieten van de omgeving.

Hellendoorn
Heen: vrijdag 14 juli Terug: vrijdag 21 juli

€ 45

€ 1099

1 busje
(9-persoons)

12-persoons
bungalow

2

8

6

Hellendoorn
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persoon

Vakantie-
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Is jouw favoriete vakantie in het buitenland, in de prachtige 
natuur? Ga dan naar Zutendaal! In Belgisch Limburg, 
de groenste provincie van Vlaanderen, ligt ‘Landal Mooi 
Zutendaal’. Het grenst aan ‘Nationaal Park Hoge Kempen’, 
centraal gelegen tussen de bruisende steden Hasselt en 
Maastricht. In het enige nationale park van België wisselen 
uitgestrekte dennenbossen, grote waterplassen en heide 
elkaar af.

De accommodatie
De luxe tienpersoons bungalow die we hier huren is ontworpen en 
ingericht door Jan des Bouvrie. 

Er zijn zowel beneden als boven tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Dierenpark GaiaZoo
GaiaZoo, in Kerkrade, 
biedt een adembenemende 
wereld van dier en natuur. 
Deze dierentuin werd 
vanwege een nieuw en 
uniek dierentuinconcept 
door het publiek gekozen 
tot beste dierentuin van 
Nederland.

Zonnetrein Maastricht
Beleef de binnenstad 
van Maastricht met 
de milieuvriendelijke 
Zonnetrein Maastricht. 
Ontdek het gezellige 
Vrijthof, de karakteristieke 
Markt en het oude Onze 
Lieve Vrouweplein.

Blotevoetenpad
Lekker op blote voeten 
in contact raken met de 
natuur. Het blotevoetenpad 
brengt je langs prachtige 
heidevelden en bossen.
Voor verkoeling aan 
je voeten kom je ook 
langs beekjes en andere 
waterplassen. Een echte 
belevenis.

Zutendaal
Heen: vrijdag 14 juli Terug: vrijdag 21 juli

België
Zutendaal

€ 55

€ 1139

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

2

8

6
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Aantal
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Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Kook- & 
bakvakantie

Jouw appeltaart is de allerlekkerste! Of maak jij toch liever 
een heerlijke lasagne? Deze vakantie staat in het teken van 
Brabantse gezelligheid rondom de keuken(-tafel). Neem 
jouw favoriete recept mee en proef lekkere recepten van 
anderen! Langenboom is een gezellig plattelandsdorpje 
dat midden in de prachtige natuur van de Peel ligt. 
Op loopafstand ligt waterrecreatiegebied ‘De Kuilen’, 
een paradijs om te zwemmen en af te koelen als het
te heet wordt in de keuken. 

De accommodatie
De Lummel is een sfeervolle en luxe verbouwde boerderij. 

Op de begane grond zijn twee tweepersoons slaapkamers 
en op de bovenetage zijn zes tweepersoonskamers en een 
driepersoonskamer.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders, samen met 
jou, de maaltijden.

Heen: vrijdag 28 juli Terug: vrijdag 4 augustus

Wat gaan we doen

Koken & Bakken
In de grote woonkeuken 
hebben we alle ruimte om 
samen de meest heerlijke 
maaltijden klaar te maken. 
Jouw hulp is daarbij van 
harte welkom! Je kunt 
helpen bij het maken van 
een pizza of de tafel mooi 
dekken voor een heerlijk 
diner. Misschien heb je 
thuis nog een goed recept. 
Neem dit mee en verras je 
reisgenoten.

Mogelijke uitstapjes

Recreatiegebied 
De Kuilen
Deze waterplas is één van 
de schoonste plassen van 
heel Nederland. Ben jij 
graag aan het water, dan 
moet je hier zijn geweest. 
Geniet van het ‘strand’ of 
drink een lekker drankje 
in het strandpaviljoen.

ZooParc Overloon
Beleef een spannende 
ontdekkingsreis langs 
bijzondere dier- en 
plantensoorten in het 
natuurlijkste dierenpark 
van Nederland.

Langenboom

Groeps-
accommodatie

2 busjes
(9-persoons)

€ 45

€ 1099

4

12

8
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€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

2

6

8

www.vakantievreugd.org

Jouw ideale vakantie bestaat uit mooie natuur en leuke 
uitstapjes! In Scherpenzeel is deze combinatie te vinden. 
‘Landgoed Ruwinkel’ ligt in de Gelderse Vallei, een mooie 
landstreek tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. 
Dit gezellige en sfeervolle park is een ideale uitvalsbasis 
voor leuke uitstapjes. Wat gaan we ondernemen? 

De accommodatie
We hebben een comfortabele tienpersoonsbungalow gehuurd. 

Alle tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 28 juli Terug: vrijdag 4 augustus

Mogelijke uitstapjes

Kom kijken naar de 
Zeeleeuwenshow en de 

kunnen zij mooie grote 
sprongen maken boven het 
water. Ze maken zelfs een 
buiging voor het publiek.

Kaas- en botermuseum 
De Weistaar
Kijken hoe kaas wordt 
gemaakt, boerengolf 
spelen en workshops 
volgen. Er is veel te zien 
en te beleven.

Boerengolf op boerderij 
’De Voskuilen’
Boerengolf wordt 
gespeeld in weilanden. 
De hindernissen zijn hoge 
pollen gras en sloten waar 
je over moet springen, 
maar ook koeien die in de 
wei lopen.

Boottocht Biesbosch 
Een interessante boottocht 
in Brabant. Wat een 
prachtig landschap met 
zijn brede en smalle 
kreken, spaarbekkens voor 
de drinkwatervoorziening 
en natuurlijk de bevers.

Scherpenzeel Scherpenzeel
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Vakantie-
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Winterswijk

Laat je verrassen door Winterswijk. Een plaats vol variatie, 
die je echt met eigen ogen moet ontdekken en waar je 
de sfeer zelf moet proeven. Een betoverend Nationaal 
Landschap vol natuur, rust en ruimte. Vanuit ‘Landgoed 
Wissink’ ontdekken we deze week al het moois wat de 
Achterhoek te bieden heeft.

De accommodatie
Deze vakantie verblijven we in een sfeervolle, ruime 
vakantieboerderij.

Er zijn zowel beneden als boven tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 28 juli Terug: vrijdag 4 augustus

Mogelijke uitstapjes

Wildpark 
Anholter Schweiz 
Dit wildpark heeft prachtige 
wandelpaden, ongeveer 
50 diersoorten in een 
natuurlijke omgeving en 
een prachtig, op een eiland 
gelegen, restaurant uit 
1893.

Zwemmen 
Hou je van zwemmen? 
Op wandelafstand ligt een 
vakantiepark met zowel een 
overdekt, als een openlucht 
zwembad. In de nabije 
omgeving liggen ook nog 
Caribisch zwembad Bahia 
en enkele recreatieplassen. 

Kaasboerderij Weenink
Dit is een echte 
beleefboerderij. Je mag 
tussen de dieren lopen en 

kalfjes, konijnen en pony’s. 
Ook kun je op excursie naar 
de kaasmakerij.

De Valkenhof
Tijdens de roofvogel-
demonstraties vliegen 
valken, buizerds, uilen, 
arenden en gieren. 
Ondertussen krijgen we 
alle informatie over deze 
prachtige vogels.

Winterswijk

Vakantie-
boerderij

2 busjes
(9-persoons)

€ 45

€ 1079

3

9

8
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Ouderkerk aan 
den IJssel

Monumentale boerderij ‘Den Dikken Boom’ ligt in het 
Groene Hart van de Randstad. Je kunt genieten van 
schapen, kippen en oud-Hollandse Lakenvelder runderen 
op en rondom de boerderij. Grote steden zijn op kleine 
afstand, dus ook een dagtrip is eenvoudig te plannen.

De accommodatie
De luxe accommodatie is modern en sfeervol ingericht. 

Beneden zijn tweepersoons slaapkamers en boven is een 
vierpersoons slaapkamer.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 4 augustus Terug: vrijdag 11 augustus

Mogelijke uitstapjes

Gouda Kaasmarkt
Iedere donderdagochtend 
vindt dit spectaculaire 
historische schouwspel 
plaats. Voor de Waag 
onderhandelen boeren 
met de handelaren over 
de prijs. En zoals het al 
eeuwenlang gaat, wordt 
de koop nog altijd met 
een handjeklap beklonken. 

De waterbus
Een leuke manier 
van vervoer over de 
rivieren Maas en Lek. 
We varen richting 
Dordrecht, een echte 
monumentenstad.

Zwembad De Lansingh
Naast een 55 meter 
lange waterglijbaan 
is er een recreatiebad 
met wildwaterkreek, 
waterval, fonteinen, 
massagestromen, 
massagebank, 
bruisbaden, whirlpool. 
Ook is er een buiten-
zwembad. 
Heerlijk voor hete dagen.

Ouderkerk  
aan den IJssel

Groeps-
accommodatie

1 busje
(9-persoons)

€ 45

€ 1079

2

6

8
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Mogelijke uitstapjes

Helpen op de boerderij
Tussen alle koeien loopt 
ook jouw ‘eigen’ koe. 
Je kunt haar volgen en 
boer Frans helpen met 
het verzorgen van zijn 
kudde.

Taman Indonesia
Tijdens een bezoekje 
aan dit dierenpark waan 
jij je even in Indonesië. 
Bewonder prachtige 
exotische vogels of 
bijzondere Aziatische 
zoogdieren.

Zwemmen De Oase

warm weer lekker 
verkoeling te zoeken
in het zwembad. 
Durf jij van de lange 
glijbaan af? 

Bowlen 
In Dalfsen is een mooie 
bowlingbaan. Kun jij een 
strike gooien? Gezellig met 
elkaar en een beetje tegen 
elkaar, want wie gaat er 
winnen?

Heeten

Hier kan jij voor een week een echte boer of boerin worden! 
Op boerderij 'Koe in de Kost' verblijven we in een unieke 
Grondulow met boomstammendak, midden in een weiland. 
Help jij boer Frans met het verzorgen van de kudde koeien? 
Deze week mag jij op de boerderij meehelpen als een echte 
boer of boerin! De accommodatie staat in het buitengebied 
van Heeten aan het Overijssels kanaal, op 15 minuten 
rijden van de mooie Hanzestad Deventer.

De accommodatie
We verblijven in de bijzondere grondulow op het boerenerf van 
‘Koe in de Kost’. Er is geen TV in deze bungalow. 

We overnachten in vier- of tweepersoonskamers. 

Alle slaapkamers zijn op de begane grond. 

Het is niet mogelijk een éénpersoonskamer te reserveren.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 4 augustus Terug: vrijdag 11 augustus

Heeten

€ 45

€ 1079

1 busje
(9-persoons)

8-persoons
bungalow

2

6

8
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Dalfsen is de perfecte vakantiebestemming als je houdt 
van gastvrijheid en rust. Deze prachtige omgeving in het 
Vechtdal is natuurrijk en groen. Ons vakantieverblijf ‘De 
Zwaluwhof’ ligt midden in dit gebied. Naast natuur is er 
ook een pittoreske haven en zie je leuke historische panden 
met gezellige winkels en horeca. Aantrekkelijk om een ijsje 
te eten of een terrasje te pakken.

De accommodatie
De riante vrijstaande villa is modern en sfeervol ingericht. 

De twee- en driepersoons slaapkamers bevinden zich allemaal op 
de begane grond.

Het is niet mogelijk een éénpersoonskamer te reserveren.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 11 augustus Terug: vrijdag 18 augustus

Mogelijke uitstapjes

Koe-safari
Als een echte safari  
wordt er tussen deze  
dieren gereden.  
Onderweg samen het  
‘koe-zoek’ spel spelen. 
Op Koe-safari gaan  
betekent ook dat er tijd  
is om te genieten aan de 
waterkant van de rivier  

 
thee in de hand, rust en 
ruimte om je heen…

Aardbeienboerderij 
Rozemarrie
Dol op aardbeien?  
Proef ’t ambachtelijk  
softijs, ga heerlijk  
picknicken of bak je  
eigen pannenkoek!

Vliegermuseum  
Space Art
Dit museum toont ruim 
100 jaar vliegergeschiedenis. 
Je kunt er terecht voor een 
rondleiding en workshops.

Boottocht
Heerlijk ontspannen op het 
water. Vanuit Ommen kun 
je over de Vecht, door het 
mooie Vechtdal varen.

Dalfsen 

Groeps-
accommodatie

2 busjes
(9-persoons)

€ 45

€ 1079

Dalfsen

3

8

9
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Op nog geen uur rijden vanaf de Nederlandse grens ligt 
‘Landal Dwergter Sand’. Het park ligt temidden van het 
schitterende bos-, heide- en hoogveengebied van het 
Thülsfelder Talsperre stuwmeer. Dé perfecte locatie voor 
mensen die lekker actief bezig willen zijn. Naast het park 
is een prachtig zwemmeer aangelegd.

De accommodatie
We verblijven in een tienpersoonsbungalow. 

Zowel beneden als boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 25 augustus Terug: vrijdag 1 september

Mogelijke uitstapjes

Dieren- en attractiepark 
Thüle
In dit dierenpark zie je 
dieren uit de hele wereld, 
van neusberen, oehoes en 
doodshoofdaapjes, tot 
alpaca’s en dwergezels. 
Voor wie zich nog even 
lekker wil uitleven in de 
achtbaan of de bobkartbaan, 
het is hier allemaal mogelijk. 

Branderijmuseum 
Berentzen in Haselünne
Hoe worden drankjes, 
limonades en mineraalwater 
geproduceerd? In deze 
branderij en het bezoekers-
centrum gaan we het zien.

Zwemparadijs 
Cloppenburg
Lekker ontspannen of juist 
lekker dollen in het water. 
In de stroomversnelling, 
‘vechten’ tegen het water-
kanon of onder de sproeier? 
Er is nog veel meer te 
beleven in dit zwemparadijs.

Molbergen 

1 busje
(9-persoons)

€ 55

€ 1139

2

8

6

Duitsland

Molbergen

10-persoons
bungalow
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Heb jij zin in een vakantie met volop plezier op en rond het 
water: Zandkastelen bouwen, een strandwandeling maken 
of zwemmen in het overdekte zwembad? Ga dan mee naar 
Brouwershaven op het voormalig eiland Schouwen. 
Onze bungalow staat op ‘Landal Port Greve’, dat direct 
aan het Grevelingenmeer ligt. 

De accommodatie
De royale vrijstaande bungalow is modern en sfeervol ingericht. 

Beneden en boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Mogelijke uitstapjes

Omnium Goes
In het Expeditie Bos van 
Omnium maak je kennis 
met planten, kleine 
reptielen en vogels die je 
normaal tegenkomt in de 
tropen. Daarna kunnen we 
lekker gaan zwemmen in 
het subtropisch  zwembad 
waar je in de ‘Lazy River’ 
tropische vissen kunt zien 
zwemmen.

Stoomtrein Goes-
Borsele 
De rijdende historische 
stoom- en dieseltreinen 
vormen het hart 
van het museum. 
Op het historische 
Spoorwegemplacement 
vind je de treinen en de 
werkplaats.

Rondvaart over het 
Grevelingenmeer
Dit is het grootste 
zoutwatermeer van West-
Europa. Het meer heeft 
een prachtige blauwe 
kleur. Langs het meer, in 
Ouddorp aan Zee, staat 
de vuurtoren en op de 
zandplaat Dwars in de Weg 
grazen de wilde paarden.

Midgetgolf 
Een balletje slaan op 
de prachtige 18-holes 
golfbaan en ondertussen 
genieten van de weidse 
vergezichten in het 
Zeeuwse landschap.

Brouwershaven
Heen: vrijdag 1 september Terug: vrijdag 8 september

€ 45

€ 1099

1 busje
(9-persoons)

10-persoons
bungalow

Brouwershaven

2

8

6
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In het hart van Overijssel ligt ‘Landal De Hellendoornse 
Berg’. Je voelt je hier direct op je gemak. Dit gemoedelijke 
park ligt midden tussen de typische Sallandse dorpen 
Hellendoorn en Haarle, aan de voet van één van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland: De Sallandse Heuvelrug. 
Het park heeft een zwembad en een bowlingbaan.

De accommodatie
We hebben een geschakelde twaalfpersoonsbungalow besproken. 

Zowel beneden als boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 2 oktober Terug: vrijdag 6 oktober

Mogelijke uitstapjes

Een kwartiertje rijden vanuit 
Hellendoorn en dan ben je 

Een grote buitenspeeltuin 
met vele glijbanen, 
schommels, karren / 
skelters, trampolines 
en speeltoestellen.
Ook hebben ze een 
mooie binnenspeeltuin, 
een doolhof en zijn er 
veel dieren te zien én 
te aaien.

Natuurdiorama 
Holterberg
Het Natuurmuseum 
heeft een van de grootste 
collecties Europese 

grootste zangvogel 
van Nederland tot de 
enige aap die voorkomt 
in Europa.

Boottocht
Varen langs de mooiste 
plekjes van het Vechtdal. 
Lekker met een dekentje 
over vanaf het water 
genieten van de prachtige 
omgeving in herfstkleuren.

Hellendoorn 
herfst midweek 

1 busje
(9-persoons)

€ 35

€ 919

2

5

6

Hellendoorn

12-persoons
bungalow



Tijdens deze vakanties worden leuke activiteiten gedaan, maar 
zijn er voldoende rustmomenten. De accommodaties zijn goed 
toegankelijk. Ben je al wat ouder en/of wil je het gewoon lekker 
rustig aan doen, dan zijn deze reizen een juiste keuze voor jou.

Deze reizen zijn geschikt voor jou als je:

• eventueel tijdens uitstapjes gebruik maakt van een rollator, 

• eventueel toezicht of assistentie bij de ADL-verzorging nodig 

 
Voor vrijwel al deze reizen is de opstapplaats sporthal 
‘De Drenthehal’ in Beilen.

maand voor vertrek naar jou verstuurd wordt.

Heb je meer verzorging of ondersteuning nodig, dan kun je 
op vakantie met een 1-op-1-vakantie.

Deze reizen worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting
Wildervank Fonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Pasman Stichting 
en Stichting Diorapthe.
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Rustig aan-reizen
Texel midweek ...........................54
Steenwijk midweek .....................55
De Lutte midweek ......................56
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Posterholt NIEUW  ....................59
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3

€ 35

€ 1009

5

5Hou jij van zon, zee, strand en het gevoel dat je echt 
helemaal weg bent van huis? Texel wordt ook wel het 
'Ibiza van het noorden' genoemd. En dit is niet voor niks, 
op Texel kan je helemaal ontspannen! Het strand-, duin-, 
bos- en polderlandschap biedt alle mogelijkheden voor 
een gevarieerde vakantie. De uitgestrekte zandstranden 
van bijna 30 kilometer zijn erg populair. De Texelse 
schapen, de unieke vogelgebieden en de zeehonden 
maken het aanbod compleet. Dat klinkt toch als een 
droomvakantie?! Op vakantiepark 'De Krim' is veel te doen.

De accommodatie
Op vakantiepark ‘De Krim’ hebben we een tienpersoons bungalow 
besproken.

Er zijn twee tweepersoons en twee driepersoons slaapkamers. 

Deze vakantie is niet geschikt voor rollator- of rolstoelgebruikers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 12 juni Terug: vrijdag 16 juni

Mogelijke uitstapjes

Landgoed de Bonte 
Belevenis
In de sfeervolle 
boerenschuren zijn 
verschillende ambachten te 
zien en te doen, zoals: zeep 
maken, bier brouwen, brood 
bakken en kaarsen maken. 

Garnalen vissen
De schipper kan je alles 
vertellen over het vangen 
van garnalen. Wie wil, mag 
ze ook proeven.

Jan Plezier
Met een huifkar, getrokken 
door Belgische trekpaarden, 
naar de Slufter. Onderweg 
zie je allerlei dieren die op 
Texel leven.

Zelfpluktuin
In deze tuin kun je zelf je 
fruit plukken. Daarna kun je 

met aardbeientaart of een 
ijsje op het terras.

Ecomare
In Ecomare kun je alles te 
weten komen over de natuur 
en dieren op en rondom 
Texel.

Texel midweek

1 busje
(9-persoons)

10-persoons 
bungalow

Texel
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Als jij gezelligheid zoekt in je vakantie moet je naar 
Steenwijk! Steenwijk met zijn gezellige winkelstraten, 
ligt precies op het punt waar een heuvelrug overgaat 
in laag gelegen waterland. Daarom vind je bij Steenwijk 
zowel bos en heidevelden als veenmoerassen en meren. 
Ons ruime vakantiehuis ‘De Eikenhorst’ ligt midden in 
de prachtige bossen van natuurgebied ‘De Eese’.

De accommodatie
Groepsaccommodatie ‘De Eikenhorst’ is een recent uitgebreid en 
opgeknapt landhuis met de nodige aanpassingen voor minder 
mobiele vakantiegangers. 

Er zijn twee-, drie- en vierpersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 12 juni Terug: vrijdag 16 juni

Mogelijke uitstapjes

Miramar in Vledder
Een echt zeemuseum 
in Drenthe! Hier vind je 
schelpen in alle soorten en 
maten uit wel meer dan 80 
landen. Maar ook zeesterren, 
krabben en koralen zijn te 
bezichtigen.

Nationaal Park 
Weerribben-Wieden
Geniet van het mooie en 
afwisselende landschap 
vanaf de boot en kom lekker 
tot rust.

Taman Indonesia
In dit Indonesische 
dierenpark bomvol exotische 
soorten wanen bezoekers 
zich in de tropen. Grote 
volières met meer dan vijftig 
‘vreemde vogels’, maar ook 
de Bengaalse Tijgerkat, het 
Maleise stekelvarken, de 
dwergkangoeroe en vele 
andere dieren kun je hier 
zien.

Steenwijk
Wil je even shoppen, een 
terrasje pakken of een 
museum bezoeken? Het kan 
allemaal in Steenwijk.

Steenwijk
midweek 

Groeps-
accommodatie

2 busjes
(9-persoons)

€ 35

€ 969

Steenwijk

5

5

11
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Noordoost-Twente wordt ook wel de schatkamer van 
Twente genoemd door het afwisselend landschap met 
o.a. bossen, heidevelden, beekdalen, rivieren en 'bergen' 
met verrassende vergezichten. Vanuit ‘’t Keampke’ kun je 
ontdekken hoe onweerstaanbaar mooi het Twentse land is. 
Het toeristische dorpje De Lutte met z’n gezellige terrasjes 
ligt op loopafstand. Ook een bezoekje aan Duitsland is 
vanuit hier prima te doen.

De accommodatie
Groepsaccommodatie ‘De Beuk’ is een in Twentse stijl gebouwde 
sfeervolle boerderij. 

Er zijn twee- en vierpersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 19 juni Terug: vrijdag 23 juni

Mogelijke uitstapjes

Het Erlebnispark van 

achter de schermen van 
Europa's grootste perk- 
en potplantenkwekerij. 
Geniet van de aanliggende 
tropische tuinen en ontdek 
de verschillende exotische 
dieren. In de vlindertuin 
vliegen meer dan 1000 
tropische vlinders rond! 

Lutterzand Express
Elke woensdagmiddag rijdt 
de Lutterzand Express, een 
elektrisch aangedreven 
voertuig, vanaf Paviljoen 
Lutterzand. Onder leiding 
van een ervaren gids maak 
je in een 2 uur durende 
leerzame tocht kennis 
met het natuurgebied 't 
Lutterzand.

Openluchtmuseum 
Ootmarsum
Hier kun je zien hoe ze 
honderd jaar geleden in 
Twente leefden. Je vindt 
er de typisch Saksische 
boerderijtjes, compleet 
ingericht met bijgebouwen 
die de boer nodig had om 
te overleven. Je kunt er een 
bakspieker, een smidse, een 
wagenmakerij, een bijenstal, 
veeschuren, wagenschuren 
en een kapschuur zien.

De Lutte
midweek 

Groeps-
accommodatie

2 busjes
(9-persoons)

€ 35

€ 969

De Lutte

5

5

11
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Mogelijke uitstapjes

Dierenpark de Oliemeulen
Dit is het vreemdste 
dierenpark van het land! 
Loslopende stinkdiertjes? 
Vliegende hondjes? 
Je kunt ze vandaag nog 
ontmoeten, want een 
bezoek aan dit gezellige 
Brabantse dierenpark laat 
je de dierenwereld niet 
gewoon zien, maar vooral 
beleven. Durf jij een slang of 
vogelspin vast te houden?

Varen in de Biesbosch
Lekker genieten op het 
water van één van de 
mooiste natuurgebieden 
van Nederland. Ontdek 
de vele vogels die hier 
hun voedsel zoeken en 
geniet van de prachtige 
wilgenbossen, groene oevers 
en kronkelende kreekjes.

Bakkerijmuseum 
Oosterhout
In dit museum zie 
je een groot aantal 
bakkerijbenodigdheden. 
Achter in het museum is 
een echte bakkerswinkel uit 
grootmoeders tijd. In het 
museum mag je zelf brood 
en koekjes bakken.

Dongen

Landelijk gelegen, in het groene hart van het 
bourgondische Noord-Brabant, ligt 't Volderke 
groepsaccommodaties. Hier verblijven wij in 'De Schouw', 
een goed aangepast vakantieuis. In de omgeving is 
voldoende vertier voor een leuke vakantie. Zo kun je er 
alles te weten komen over de leer- en schoengeschiedenis 
en kunnen we een kijkje nemen in ’s Gravenmoer, dat ook 
wel het ‘Giethoorn van het Zuiden’ wordt genoemd.

De accommodatie
We hebben een modern en sfeervol ingericht vakantiehuis 
besproken. 

De twee- en driepersoons slaapkamers bevinden zich allemaal 
op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 26 juni Terug: vrijdag 30 juni

Dongen
midweek

4

€ 35

€ 969

2 busjes
(9-persoons)

8

5

Groeps-
accommodatie
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Cruise
Zeeuws genieten
Heen: zondag 9 juli Terug: zaterdag 15 juli

Brengen/
halen

€ 60

€ 1749

2

6

7

Arnhem

Wie Zeeland zegt, denkt aan water. Tijdens deze 7-daagse
reis doorkruis je deze provincie van noord naar zuid.
Een bezoek aan het Deltamuseum 'Neeltje Jans' maakt
deze reis extra interessant. Tijdens deze riviercruise
zie je ook veel middeleeuwse en 17e eeuwse steden. 

De accommodatie
De M.P.S. Salvinia, de boot waarmee we onze reis maken, is een 
varend hotel. Je reist van de ene naar de andere interessante 

We verblijven in tweepersoonshutten met douche en toilet.

De hutten bevinden zich op het benedendek, dus je moet goed en 
zelfstandig trap kunnen lopen. 

Deze vakantie is niet geschikt voor rollator- of rolstoelgebruikers.

Deze vakantie is op basis van volpension.

Wat gaan we doen*

De Reisroute
De globale reisroute is: 
Arnhem - Willemstad - 
Neeltje Jans – Yerseke - 
Antwerpen - Middelburg - 
Bruinisse - Dordrecht – Wijk 
bij Duurstede - Arnhem.

Antwerpen
Vlak bij de aanlegplaats 
staat een 10 verdiepingen 
hoog gebouw met 
daarin drie musea, 
waaronder het Nationale 
Scheepvaartmuseum. 
Vanaf het panoramaterras 
heb je een fantastisch uitzicht 
op de stad en de haven. 
Aan boord kunnen we ons 
opgeven voor een rondrit
per treintje.

Captains-Dinner
Op deze bijzondere avond 
word je nog eens extra 
verwend. Zo krijg je 
bijvoorbeeld een drankje 
van de kapitein.

Live-muziek
Op deze reis zal er ook een 
avond live-muziek gespeeld 
worden. Heerlijk samen 
dansen terwijl de boot 
verder vaart.

Bootreis
(cruise)

Deze reis kopen we in bij Shirly Habets – TUI at Home.

* programma onder voorbehoud.

Nieuwe 
reis
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Mogelijke uitstapjes

Rondvaart Veerman
Lekker genieten op de 
Maas en kijken naar andere 
boten als vrachtschepen en 
vakantieboten en de mooie 
kastelen en kerken langs 
het water.

Stoomtrein
In Simpelveld, op het 
station, kunnen we ons 
kaartje kopen. De locomotief 
wordt gevuld met zwarte 
kolen. Instappen allemaal!

stoom langs het raam. 
De reis gaat door bossen, 
over heuvels en door 
dorpjes.

Wereldpaviljoen in Steyl
Wil je in een echte JETSTAR 
vliegen naar Nicaragua in 
Midden-Amerika of naar 
Ghana in Afrika? We maken 
een virtuele vlucht in een 
heus vliegtuig en belanden 
in een andere wereld en 
met een VR-bril op loop je 
zomaar tussen de leeuwen. 
In dit belevingscentrum is 
het allemaal mogelijk.

Bezoek aan stad 
Maastricht
Deze stad heeft mooie 
winkelstraten met prachtige 
gevels, imposante gebouwen 
en vele terrassen waar je 
iets lekkers kunt eten en/of 
drinken.

In Posterholt verveel je je nooit! Deze mooie plaats 
ligt aan de Duitse grens, in het gastvrije Limburg. 
De naam Posterholt betekent letterlijk ‘hoger gelegen 
bos’. Zowel in de omgeving, als op ‘Landgoed Aerwinkel’, 
is genoeg te doen en te zien. Ga een dagje eropuit naar 
het Wereldpaviljoen in Steyl, bezoek de historische stad 
Maastricht of misschien ga je liever moonlight bowlen. 
Er is keuze genoeg!

De accommodatie
We hebben een ruime tienpersoonsbungalow gehuurd. 

Alle tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: vrijdag 7 juli Terug: vrijdag 14 juli

Posterholt

3

€ 45

€ 1189

1 busje
(9-persoons)

5

8

Nieuwe 
reis

Posterholt

10-persoons
bungalow
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Als enorme natuurliefhebber kan jij hier helemaal tot rust 
komen! De Sallandse Heuvelrug staat bekend als één van 
de mooiste natuurgebieden van ons land. Als sierlijke 
linten doorbreken de rivieren de Vecht en de Regge dit 
schilderachtige landschap. Vanuit familiehuis ‘De Opkamer’ 
op ‘De Imminkhoeve’ kunnen we deze prachtige omgeving 
gaan verkennen.

De accommodatie
Het familiehuis is ruim opgezet en sfeervol ingericht. 

Zowel beneden als boven zijn één- en tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 17 juli Terug: vrijdag 21 juli

Mogelijke uitstapjes

Alpacaboerderij in 
Lemele
Op visite bij de Alpaca’s. 

en voor wie dat wil, je kunt 
ook met een Alpaca op de 
foto.

Boottocht
Heerlijk ontspannen op het 
water. Vanuit Ommen kun 
je over de Vecht varen en 
genieten van het Vechtdal 
in al zijn pracht.

en theeschenkerij midden 
in de prachtige landelijke 
omgeving van het dorp 
Holten. 
Onder het genot van een 

kun je hier een collectie 

bewonderen.

Natuurdiorama 
Holterberg
Het Natuurmuseum heeft 
een van de grootste 
collecties Europese 

zangvogel van Nederland tot 
de enige aap die voorkomt in 
Europa.

Lemele  
midweek 

5

5

3

Groeps-
accomodatie

1 busje
(9-persoons)

€ 35

€ 969

Lemele
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Otterlo 
midweek

In deze prachtige natuurlijke omgeving van de Veluwe kun 
jij helemaal tot rust komen. Spot jij ergens een eekhoorn, 
of misschien zelfs een hertje? Als jij hier enorm van kan 
genieten is een vakantie in vakantieoord 'Het Lorkenbos' de 
perfecte vakantielocatie voor jou! Met veel kleine dorpjes 
en veel bezienswaardigheden er omheen zal je je hier niet 
vervelen.

De accommodatie
Het gezellige familiehuis ‘De Eekhoorn’ is modern en sfeervol 
ingericht. 

De twee-, drie- en vierpersoons slaapkamers bevinden zich 
allemaal op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 24 juli Terug: vrijdag 28 juli

Mogelijke uitstapjes

Deze overdekte vlindertuin  
en buitentuin is een 
zorgboerderij. Het complex, 
dat bij een oude Veluwse 
boerderij is gesitueerd, 
bestaat uit 5 bijzondere en 
prachtige vlindertuinen. 
Daarnaast vind je hier een 
grote collectie mooie planten 
en bloemen. Het is een waar 
genot voor iedere vlinder- 
en tuinliefhebber.

Oud Veluwse Markt
Op donderdag moet je in 
Barneveld zijn. 
Oude ambachten, een 
gezellige kindervlooienmarkt, 
verschillende leuke stands, 
torenklimmen, een 
Barneveldse broodmaaltijd, 
boerenveilingen en heel veel 
muziek en dans.

Veluwse safari trein 
express
Al rijdend kun je genieten 
van de mooie Veluwe en zie 
je misschien wilde paarden 
en Spaanse runderen.

Otterlo

Groeps-
accommodatie

2 busjes
(9-persoons)

€ 35

€ 969

4

8

5
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Bestaat jouw ideale vakantie uit mooie natuur en leuke 
uitstapjes? In Scherpenzeel is deze combinatie te vinden. 
‘Landgoed Ruwinkel’ ligt in de Gelderse Vallei, een mooie 
landstreek tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. 
Dit gezellige en sfeervolle park is een ideale uitvalsbasis 
voor leuke uitstapjes. Wat gaan we ondernemen? 
Een heerlijke High Tea is ook een mogelijkheid.

De accommodatie
We hebben een comfortabele tienpersoons bungalow gehuurd. 

Alle tweepersoons slaapkamers zijn op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 24 juli Terug: vrijdag 28 juli

Mogelijke uitstapjes

Oude Ambachten & 
Speelgoed Museum
Dit museum neemt je mee 
naar de wereld van vroeger. 
Je ziet oude ambachten, 
beroepen en winkeltjes. 
Kan jij je voorstellen dat er 
nog geen elektriciteit was 
en alles met de hand werd  
gedaan?

Boottocht over het 
Veluwemeer
Elburg is een vesting- 
en Hanzestad en ligt 
aan het Veluwemeer en 
Drontermeer. 
Ooit was het een vissers- 
en handelsplaatsje. 
Vanaf het water zien we 
het stadje, maar ook de 
stranden en jachthavens 
en een mooi panorama 
naar de Veluwe. 

Kaas- en botermuseum 
De Weistaar
Kijken hoe kaas wordt 
gemaakt, boerengolf spelen 
en workshops volgen. Er is 
veel te zien en te beleven.

Midgetgolf
Op het park is een 18-holes 
baan. Wie lukt het om het 
parcours in zo min mogelijk 
slagen af te leggen?

Scherpenzeel 
midweek

5

5

3

10-persoons 
bungalow

1 busje
(9-persoons)

€ 35

€ 969

Scherpenzeel
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5

€ 35

€ 969

11

5Word jij ook zo blij van een vakantie in de mooie natuur 
en van leuke uitstapjes? Ga dan mee naar Lage Mierde 
in Noord-Brabant. Drie natuurgebieden met zandduinen, 
heidevelden, bossen en vennen worden hier afgewisseld 
met Kempische dorpen met hun winkeltjes, marktjes, 
kleine musea, bezienswaardigheden en restaurantjes. 
‘De Pastorie’, waar we verblijven, ligt midden in dit 

genieten van de afwisselende omgeving. 

De accommodatie
We hebben de voormalige woning van de pastoor, midden in het 
dorp, gehuurd. 

Er zijn zowel beneden als boven tweepersoons slaapkamers. 
De bovenverdieping is ook per lift bereikbaar. 

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 31 juli Terug: vrijdag 4 augustus

Mogelijke uitstapjes

Topvogel Roofvogelpark 
Diessen
Roofvogelpark Diessen is 
een sfeervol en kleinschalig 
landschapsparkje.  
31 roofvogels en uilen 
leven hier in ruime volières. 
Tijdens demonstraties 
en workshops kun je 10 
verschillende soorten in  
vrije vlucht bewonderen.

Trappistenbrouwerij 
La Trappe 
Tijdens een rondleiding 
door de brouwerij zie je 
het productieproces en 
kom je  langs alle 
karakteristieke gebouwen 
op het abdijterrein.

Kaarsenmakerij De Keerf 
In deze kaarsenmakerij kun 
je zelf kaarsen maken en 
tussendoor heerlijk genieten 
van een drankje in de 
zithoek of op het terras.

Safaripark Beekse Bergen
Kom oog in oog te staan met 
ruim 1400 wilde dieren in 
Safaripark Beekse Bergen. 
Stap in de safaribus voor 
een leerzame reis of ontspan 
tijdens een prachtige 
boottocht.

Lage Mierde 
midweek

Lage Mierde

2 busjes
(9-persoons)

Groeps-
accommodatie
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‘De Wingerd’ is een in ‘boerderijstijl’ gebouwde 
accommodatie. Het ligt midden in de natuur, dichtbij 
het toeristisch Hardenberg en de Duitse grens. 
Deze regio kent wel twaalf prachtige en verschillende 
natuurgebieden. Ook is er voldoende keuze in leuke 
uitstapjes. Of het nu een boottocht, een museumbezoek 
of even gezellig winkelen is, je vindt het allemaal in deze 
omgeving.

De accommodatie
De ruime accommodatie is modern en sfeervol ingericht. 

Beneden en boven zijn tweepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 7 augustus Terug: vrijdag 11 augustus

Mogelijke uitstapjes

Boottocht naar Laar
In een Vechtezomp varen 
we vanuit Gramsbergen naar 
Laar in Duitsland om daar 
een uurtje aan wal te gaan. 

Vogelpark de 
Lorkeershoeve
Dit park is het grootste 
vogelpark van Noord-Oost 
Overijssel. Ontdek vogels 
uit alle werelddelen tijdens 
de wandeling langs vele 
volières, de roofvogelburcht 
en de schitterende tuinen 
met vijverpartijen en 
watervallen.

Bierbrouwerij 
Mommeriete
In deze traditionele brouwerij 
worden verschillende soorten 
bier gebrouwen. In het 
eeuwenoude huiskamercafé 
kunnen we het bier proeven.

Veenmuseum 
Vriezenveenseveld
In één van de originele 
veentreintjes kunnen we 
over het terrein gereden 
worden. Onderweg stopt 
het treintje zodat we de 
veenhutten, de boerderij 
en het winkeltje kunnen 
bezichtigen.  

Bruchterveld 
midweek 

1 busje
(9-persoons)

€ 35

€ 969

Bruchterveld

3

5

5

Groeps-
accommodatie
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2

€ 60

€ 1749

6

7De 7-daagse reis naar Cochem gaat via de druk 
bevaren Rijn naar de sprookjesachtige Moezel. Door de 
overweldigende schoonheid van de natuur en het unieke 
rivierendal word je overmand door de rust die de rivier 
uitstraalt. Machtige burchten en schilderachtige stadjes 
glijden aan je voorbij als je over de Moezel vaart.

De accommodatie
De M.P.S. Salvinia, de boot waarmee we onze reis maken, is een 
varend hotel. Je reist van de ene naar de andere interessante 

We slapen in tweepersoonshutten met douche en toilet.

De hutten bevinden zich op het benedendek, dus je moet goed en 
zelfstandig trap kunnen lopen.

Deze vakantie is niet geschikt voor rollator- of rolstoelgebruikers.

Deze vakantie is op basis van volpension.

Heen: zondag 13 augustus Terug: zaterdag 19 augustus

Wat gaan we doen

De Reisroute
De globale reisroute is: 
Arnhem – Düsseldorf - 
Bonn - Andernach – 
Cochem/Alken - 
Remagen - Keulen – 
Duisburg - Emmerich - 
Arnhem.

Bezoek aan Cochem
Een toeristenplaats bij 
uitstek waar van alles te 
beleven is. Misschien is 
er nog even tijd om te 
winkelen. 

Busexcursie
Terwijl het schip verder 
vaart, bekijken wij de 
prachtige omgeving van 
Alken vanaf de weg. 
Onderweg zie je onder 
andere de prachtige 
burcht ‘Turant’. 
In Remagen stappen 
wij weer aan boord.

Captains-Dinner
Op deze bijzondere avond 
word je nog eens extra 
verwend. Zo krijg je 
bijvoorbeeld een drankje 
van de kapitein.

Cruise Cochem

Brengen/
halen

Bootreis
(cruise)

Cochem

Cochem

Arnhem

Duitsland

Deze reis kopen we in bij Shirly Habets – TUI at Home.

* Programma onder voorbehoud
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Als jij toe bent aan een heerlijk ontspannen vakantie 
op één van de mooiste plekken van Nederland, moet 
je naar 'Hotel Spelderholt'! Het is gelegen op een rustiek 
landgoed verscholen in de Veluwse bossen in Beekbergen. 
Je kunt hier heerlijk ontspannen zwemmen in het inpandige 
zwembad. Het hotel wordt mede gerund door jongeren 
met een beperking. 

De accommodatie
We verblijven in riante, sfeervolle tweepersoons hotelkamers.

Tijdens deze vakantie hoeven de reisbegeleiders alleen voor de 
lunch te zorgen.

Heen: maandag 14 augustus Terug: vrijdag 18 augustus

Mogelijke uitstapjes

Paleis ‘Het Loo’
Kom mee een kijkje nemen 
in Paleis ‘Het Loo’, het 
voormalige zomerverblijf van 
de Koninklijke familie.

Museumstation 
Beekbergen
In dit prachtige oude 
stationsgebouw ga je terug 
in de tijd. Zo kun je een 
grote draaischijf voor het 
draaien van de stoom- en 
diesellocomotieven zien. 
We kunnen ook nog een ritje 
met de stoomtrein maken!

Apenheul
Een dagje Apenheul kan 
bijna niet ontbreken aan 
deze reis. In het prachtige 
bos loop je zomaar tussen 
de apen. Zie ze klimmen, 
klauteren en slingeren.

Nederlands 
Openluchtmuseum
Het Nederlands 
Openluchtmuseum is een 
cultuurhistorisch museum 
in Arnhem. Het bestaat 
uit een buitenmuseum en 
een binnenmuseum. Het 
museum geeft een beeld van 
het leven in Nederland door 
de eeuwen heen.

Beekbergen 
midweek 

1 busje
(9-persoons)

€ 50

€ 1079

Beekbergen

2

5

6

Hotel
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Als de woorden rust, groen, bossen, parkjes en dieren 
bij jou passen moet je echt naar Bakkeveen gaan! 
Bakkeveen ligt in Friesland en staat bekend om zijn 
mooie groene omgeving. Je loopt makkelijk de heide op, 
waardoor je in het prachtig aangrenzende natuurgebied 
van  Landschapsbeheer 'It Fryske Gea' loopt. Kom op deze 
vakantie helemaal tot rust in een oase van vennen, bossen, 
parkjes en een weide met eigen vee.

De accommodatie
Lodgehuis ‘De Das’ is een sfeervolle en kleurrijke 
groepsaccommodatie. 

Er zijn tweepersoons slaapkamers op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 21 augustus Terug: vrijdag 25 augustus

Mogelijke uitstapjes

Gevangenismuseum
Bezoek het museum, waar 
je alles te weten komt over 
de misdaad in Nederland  
vanaf 1600. Je kunt 
een kijkje nemen in een 
echte gevangenis en een 
rondrit maken in een oude 
Boevenbus.

Workshop kaarsen maken
Bij deze pannenkoeken-
boerderij kun je kijken hoe 
kaarsen worden gemaakt en 
dan ook nog je eigen kaars 
of zeepketting maken.

AquaZoo Leeuwarden
Beleef een spetterend dagje 
uit bij AquaZoo Friesland! 
Er zijn hier ook ijsberen te 
zien. Heb je altijd al eens 
tussen de pinguïns willen 
lopen? Het kan in deze 
prachtige groene dierentuin.

Huifkar
Het is leuk om een rit 
met de huifkar door het 
mooie Friesland te maken. 
Onderweg zijn er genoeg 
mooie plekjes om even te 
stoppen om te picknicken.

Bakkeveen
midweek 

Groeps-
accommodatie

2 busjes
(9-persoons)

€ 35

€ 969

Bakkeveen

4

5

8
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Hou jij van kleuren, knutselen, verven, knippen en 
plakken? Dan past de creatieve midweek heel goed bij 
jou! Deze vakantie staat in het teken van creativiteit op 
alle mogelijke manieren. We vieren de vakantie in Enter. 
Net buiten dit Twentse plaatsje ligt het kleinschalige 
vakantiepark ‘Erve Kleilutte’, waar we verblijven in 
groepsaccommodatie ‘Twentehoeve’. Enter is een 

en ruime omgeving leent zich uitstekend voor een 
creatieve vakantie.

De accommodatie
De ruime groepsaccommodatie is modern en sfeervol ingericht. 

De twee- en vierpersoons slaapkamers bevinden zich op de 
begane grond en de eerste etage.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 21 augustus Terug: vrijdag 25 augustus

Wat kunnen we 
gaan doen?

Schilderen
Altijd al kunstenaar willen 
worden? Grijp hier je kans. 
Je mag je eigen schilderij 
maken.

Zelf kaarsen maken 
Eerst inspiratie opdoen 
in de kaarsenwinkel op 
Gezinspark ’t Smallert 
en daarna in ons eigen 
vakantiehuis je eigen kaars 
maken! Samen gezellig 
creatief bezig zijn. 

Hapjes maken
We gaan samen lekkere 
hapjes maken, dat wordt 
smullen!

Chocolade workshop
We gaan aan de slag met 
chocola. Eerst maken we 
een bakje van chocola 
voor de chocoladelollies en 
versierde marshmallows die 
we daarna gaan maken. 
Als laatste…..lekker opeten!

Uit eten en winkelen 
Natuurlijk moet ons creatief 
bezig zijn ook een keer 
beloond worden met een 
uitje. Lekker shoppen en 
ergens heerlijk gaan eten. 
In de buurt van Enter zijn 
volop mogelijkheden.

5

5

11

Groeps-
accommodatie

2 busjes
(9-persoons)

€ 35

€ 939

Creatieve 
midweekEnter
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2

€ 50

€ 919

6

4Tijdens het winterse sprookje van Düsseldorf zijn er 
volop versierde kraampjes met artistiek handwerk, 
kerstversiering, creaties van glas, houtsnijwerk en nog 
veel meer. Overal ruik je de heerlijkste lekkernijen die 
speciaal voor de kerst worden bereid. Ondertussen 
genieten we van het comfort en de goede verzorging 
aan boord van de Salvinia.

De accommodatie
De M.P.S. Salvinia, de boot waarmee we onze reis maken, is een 
varend hotel. Je reist van de ene naar de andere interessante 

We verblijven in tweepersoonshutten met douche en toilet.

De hutten bevinden zich op het benedendek, dus je moet goed en 
zelfstandig trap kunnen lopen. 

Deze vakantie is niet geschikt voor rollator- of rolstoelgebruikers.

Deze vakantie is op basis van volpension.

Heen: zondag 26 november  Terug: woensdag 29 november

Wat gaan we doen

1e dag
De prachtige kerstversiering 
zorgt voor een gezellige 
kerstsfeer aan boord. 
Vandaag zetten we koers 
naar Emmerich waar we 
overnachten.
2e dag
Duisburg: De talrijke, 
versierde houten huisjes en 
de vele kerstbomen toveren 
de Königstrasse om tot een 
gezellige kerstmarkt. Hier 
kunnen we naar hartenlust 
genieten van alle lekkere 
en mooie dingen die in de 
kraampjes aangeboden 
worden. ’s Avonds is er 
livemuziek
3e dag
Düsseldorf: We gaan naar 
de Nikolausmarkt en de 
groots opgezette kerstmarkt 
op de Schadowplatz. Tegen 
het einde van de middag 
verwachten ze ons weer 
terug aan boord voor een 
heerlijk glaasje glühwein of 
warme chocomelk bij de Koek 
& Zopie. Aansluitend is er 
een heerlijk Oud Hollandsch 

een gezellige avond.
4e dag
Stroomafwaarts varen wij 
weer terug naar Arnhem. Voor 
we van boord gaan genieten 
we eerst nog even van een 
heerlijke afscheidslunch.

Kerstmarktcruise 
Düsseldorf

Brengen/
halen

Bootreis
(cruise)

CochemDüsseldorf

Arnhem

Duitsland

Deze reis kopen we in bij Shirly Habets – TUI at Home.

* Programma onder voorbehoud

Nieuwe 
reis



Deze vakanties zijn geschikt voor jou als je rolstoelgebonden 
bent, gehele verzorging nodig hebt of anderszins 1-op-1 
begeleiding nodig hebt. 
Kun je niet zelfstandig in een busje stappen, dan is alleen een 
1-op-1 vakantie mogelijk voor jou. 

Deze reizen zijn geschikt voor jou als je:
• gebruik maakt van een rolstoel, rollator of ondersteuning van 

• eventueel assistentie of volledige overname van de ADL-

 
Voor de 1-op-1 vakanties geldt dat je zelf verantwoordelijk 
bent voor de reis van huis naar de accommodatie en terug. 
De reis naar Arnhem is hier een uitzondering op. 
Deze vertrekt vanuit Beilen.

Deze reizen worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting
Wildervank Fonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Pasman Stichting 
en Stichting Diorapthe.

Loozen 1-op-1 midweek  .............. 70
Lemele 1-op-1 midweek  ............. 71
Schoonoord 1-op-1 midweek ........ 72
Arnhem 1-op-1 midweek ............. 73
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Groeps-
accommodatie

2 rolstoel-
bussen

€ 35

€ 1319

6

5

6

Landhoeve Zwieseborg ligt op een prachtige plek aan de 
oevers van de Overijsselse rivier de Vecht. De omgeving 
heeft een zeer gevarieerd landschap. De voormalige 
monumentale boerderij uit 1859 is veranderd in een 
prachtige, goed voor rolstoelgebruikers aangepaste, 
groepsaccommodatie.

De accommodatie
Groepsaccommodatie ‘de Baalderschans’ ligt midden in een 
toeristische omgeving. 

De accommodatie heeft éénpersoons slaapkamers op 
de begane grond. 

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 26 juni Terug: vrijdag 30 juni

Mogelijke uitstapjes

Kijk, Doe en 
Zorgboerderij 
Aan ’t Zandeinde
Hier kun je een kijkje nemen 
in een heuse varkensstal. 
Misschien zien we nog 
pasgeboren biggetjes. Wil je 
zelf een biggetje vasthouden 
en aaien? Dat kan ook.

Landbouwmuseum 
De Laarman
In deze voormalige 
veevoederfabriek mag je 
zelf aan de slag met een 
aantal oude werktuigen. 
Je leert hier van alles 
over eten voor mensen en 
dieren en je kunt zelf aan 
de slag in de ambachtelijke 
kaarsenmakerij.

Vogelpark 
De Lorkeershoeve
Op het vogelpark staan 
vele volières, een echte 
roofvogelburcht en zijn wel 
120 verschillende soorten 
vogels te zien. 

Winkelen
Hardenberg heeft een 
gezellig centrum waar je 
leuk kunt winkelen. Ook voor 
een drankje of een ijsje op 
een terras kun je hier prima 
terecht.

Loozen 1-op-1 
midweek Loozen
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Groeps-
accommodatie

2 rolstoel-
bussen

€ 35

€ 1319

8

5

8

Snoezelen in een prachtige omgeving, deze combinatie 
vind je in Lemele! Vanuit de groepsaccomodatie ‘Het 
Hallehuis’ op ‘De Imminkhoeve’ kunnen we de prachtige 
omgeving gaan verkennen. Het Hallehuis is een op zorg 
aangepaste groepsaccommodatie. Lemele is gelegen in het 
Vechtdal waar de Vecht zich al kronkelend een weg baant 
door het schitterende landschap met pittoreske dorpjes, 
landgoederen, bossen en heide. Een landschap waar je 
volop ruimte en rust vindt.

De accommodatie
De groepsaccomodatie is ruim opgezet en sfeervol ingericht. 

De tweepersoons slaapkamers bevinden zich op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 17 juli Terug: vrijdag 21 juli

Mogelijke uitstapjes

Alpacaboerderij in 
Lemele
Op visite bij de Alpaca’s. 

en voor wie dat wil, je kunt 
ook met een Alpaca op de 
foto.

Rolpad
Het Rolpad is een uniek 
rol- en wandelpad door 
een gevarieerd stuk natuur 
rondom Lemele, aan de 
voet van de Lemelerberg. 
Het pad is 4,3 kilometer 
lang en laat gebruikers 
kennismaken met de 
veelzijdige natuur en 
het boerenleven in al 
z'n facetten.

Natuurdiorama 
Holterberg
Bij het Natuurmuseum 
zijn de meeste Europese 

de grootste zangvogel van 
Nederland tot de enige aap 
die voorkomt in Europa.

Het droomhuis van 
Imminkhoeve
Snoezelen is zien, horen, 
voelen, ruiken, ontspannen 
en genieten...

Lemele 1-op-1 
midweek Lemele



www.vakantievreugd.org 72

Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Groeps-
accommodatie

2 rolstoel-
bussen

€ 35

€ 1319

8

5

8

In het prachtige landschap van Slenerzand bevindt zich 
vakantiehuis ‘de Kibbelhof’. Deze ruime accommodatie 
is volledig aangepast voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Via een verhard pad is de prachtige bosvijver 
‘De Kibbelkoele’ makkelijk te bereiken, waar je heerlijk 
kunt genieten van het water en het zandstrand.

De accommodatie
De groepsaccommodatie ‘De Kibbelhof’ ligt midden in een 
toeristische omgeving. 

Op de benedenverdieping bevinden zich twee- en vierpersoons 
slaapkamers. Boven (ook via een lift bereikbaar) bevinden zich 
twee- en driepersoons slaapkamers.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de 
maaltijden.

Heen: maandag 7 augustus Terug: vrijdag 11 augustus

Mogelijke uitstapjes

Vogelpark 
De Lorkeershoeve
Op het vogelpark staan 
vele volières, een echte 
roofvogelburcht en zijn wel 
120 verschillende soorten 
vogels te zien. 

Demonstraties 
schapendrijven
Elke dinsdagmiddag 
om 14.00 uur zijn er 
demonstraties schapen- 
drijven op het grasveld 
naast het zwembad 
De Leewal in Exloo, als 
de buitentemperatuur 
dat toelaat.

Ellert en Brammert
Zomaar in Drenthe kom 
je twee reuzen tegen! 
Volgens een sage zouden 
Ellert en Brammert 
vierhonderd jaar geleden 
hier hebben geleefd in 
een hut onder het heideveld. 
Ellert en Brammert is nu 
een openluchtmuseum waar 
te zien is hoe men vroeger 
leefde.

Boottocht
In Coevorden kunnen we 
varen op een echte praam. 
Deze historische platbodem 
is ook toegankelijk voor 
rolstoelen. Vanaf het water 
genieten van de stad 
Coevorden.

Schoonoord  
1-op-1 midweek

Schoonoord
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Aantal
begeleiders

Zakgeld-
advies

Aantal
dagen

Prijs per
persoon

Vakantie-
gangers

Groeps-
accommodatie

2 rolstoel-
bussen

€ 35

€ 1319

6

5

6

Bio Vakantieoord in Arnhem heeft alles wat je wilt op 
vakantie, namelijk een snoezelkamer, een spelletjeskelder, 
een bioscoop, een manege, een zwembad en een 
rolstoelpad door het bos. Dit vakantiepark is speciaal 
voor mensen met een beperking. Overal is rekening mee 
gehouden, zodat jij zonder twijfel je droomvakantie beleeft. 
De ruime, gezellige vakantiebungalows liggen midden in 
de bossen bij Arnhem, één van de groenste plekken van 
Nederland. Kom helemaal tot rust op deze mooie plek!

De accommodatie
De kleurrijke groepsaccommodatie van het Bio Vakantieoord ligt 
midden in de bossen, vlakbij de gezellige stad Arnhem. 

Alle tweepersoons kamers bevinden zich op de begane grond.

Tijdens deze vakantie verzorgen de reisbegeleiders de maaltijden.

Heen: maandag 4 september   Terug: vrijdag 8 september

Mogelijke uitstapjes

Huifkartocht
Op het Bio Vakantieoord 
is een volledig 
aangepaste huifkar voor 
rolstoelgebruikers. Ontdek 
samen de prachtige natuur 
van de Veluwe.

Zwemmen
Op het terrein vind je een 
zwembad met verstelbare 
bodem en een whirlpool. 
Het zwembad heeft twee 
hydraulische tilliften 
voor douchebrancards of 
rolstoelen, zodat iedereen 
zonder problemen in en uit 
het water kan.

Stichting de Belevenis
Bij deze 'belevenis' ligt de 
nadruk meer op passief 
ervaren en beleven. Een 
onderwaterwereld, een 
prachtig oerwoud, de 
oosterse tuin, en een 
winterwereld. Geniet van 
de kleuren of van de vele 
dingen die je aan kunt raken. 

Oosterbeek
Hier kun je kaartjes en 
souvenirs kopen of lekker in 
het zonnetje genieten van 
een ijsje op het terras.

Arnhem 1-op-1 
midweekArnhem
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1. BOEKING

Vakantievreugd is bevestigd. Reserveringskosten zijn € 25,- 
per boeking. Deze worden apart op de factuur vermeld.

2. REISPAPIEREN
Voor reizen buiten Europa is een geldig paspoort verplicht. 
Voor reizen binnen Europa voldoet een identiteitskaart. 
Ongeveer een maand voor de reis, of zodra de volledige 
informatie bij ons bekend is, worden alle reisgegevens, zoals 
vertrektijd en opstapplaats, aan de vakantiegangers toegezonden. 
Ook ontvangt men een kledingadvieslijst en reisinformatie zoals 
adresgegevens van de accommodatie en zakgeldadvies. 
Wanneer er andere zaken dan de normale bagage mee moeten 
worden genomen, zal dat tijdig bekend worden gemaakt. 
Eventuele wijzigingen of aanvullingen zullen zo spoedig mogelijk 
worden doorgegeven.

3. VERANDERINGEN
Veranderingen in de persoonlijke situatie moeten altijd zo snel 
en compleet mogelijk schriftelijk aan Vakantievreugd worden 
doorgegeven.

4. OMBOEKING
Als een vakantieganger de geboekte reis wil wijzigen in een 
andere reis dan brengt Vakantievreugd daarvoor -indien op de 
gekozen reis nog plaats is- omboekkosten in rekening. 
De hoogte van die kosten is afhankelijk van het tijdstip van 
de wijziging en de reis. Als een omboeking moet plaatsvinden 
vanwege een annulering vanuit Vakantievreugd, worden geen 
omboekkosten in rekening gebracht.

5. WEIGERING DEELNAME
Als blijkt dat de informatie, gegeven op het aanmeldformulier, in 
die mate verschilt van de werkelijkheid of onvolledig is, zodat het 
onmogelijk is die vakantieganger mee te nemen, met het oog op 
vervoer en/of de mate van begeleiding, kan die vakantieganger 
op het laatste moment nog geweigerd worden of de reis kan 
vroegtijdig worden beëindigd. Ook kan deelname worden 
geweigerd wanneer blijkt dat na aanmelding en voor reisvertrek 
de situatie van een vakantieganger is gewijzigd. 
Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van de 
vakantieganger.

6. ANNULERING VANUIT VAKANTIEVREUGD
Vakantievreugd behoudt zich het recht voor een reis te annuleren 

reis of als er calamiteiten zijn en een negatief reisadvies 
gegeven wordt door de regering. Er wordt in overleg met de 
vakantieganger gezocht naar een andere reismogelijkheid. 
Eventuele meerkosten voor de alternatieve reis zijn voor zijn/
haar rekening. Mocht de andere reis goedkoper zijn, dan wordt 
het verschil teruggeboekt op zijn/haar rekening. Als er geen 
alternatief gevonden wordt, restitueert Vakantievreugd het 
betaalde bedrag, met uitzondering van de reserveringskosten.

7. VERZEKERINGEN
Voor vakantiegangers en reisbegeleiders is een reisbagage-, 
ongevallen- en annuleringsverzekering (5½% van de reissom) 
afgesloten. Deze wordt apart op de factuur vermeld. 
De verzekering geldt voor iedereen, mits anders aangegeven op 
het aanmeldformulier. 
Bij vermissing of diefstal van materialen en dergelijke moet altijd 
aangifte bij de politie worden gedaan. Vergoedingen worden 
uitbetaald onder aftrek van eigen risico.

8. BAGAGE

met een maximum van 20 kilogram.

9. HULPMIDDELEN
Bij gebruik van rolstoel, rollator, incontinentiemateriaal en andere 
hulpmiddelen dient de vakantieganger deze altijd zelf mee te 
nemen. Indien hulpmiddelen als een tillift, postoel of douchestoel 
niet in de accommodatie aanwezig zijn, worden deze op kosten 
van de vakantieganger ingehuurd.

10. MEDICIJNEN
De vakantieganger moet voldoende medicijnen meenemen 
(zeker voor één dag langer dan de vakantie duurt). 
Men moet een medicijnpaspoort bij zich hebben. 
Dit is noodzakelijk om bij eventueel verlies of diefstal nieuwe 
medicijnen te kopen. Tevens dient er bij onderzoek door een 
douaneambtenaar te kunnen worden aangetoond dat het om 
medicijnen gaat. Indien van toepassing, moet het persoonlijk 
epilepsieprotocol worden meegenomen.

11. ANNULERING
Indien een reis door de vakantieganger wordt geannuleerd, 
zijn annuleringskosten verschuldigd. 
Als men heeft aangegeven geen reisbagage-, ongevallen- en 
annuleringsverzekering af te willen sluiten bij Vakantievreugd, 
is men te allen tijde verplicht de gehele reissom (incl. 
boekingskosten) te voldoen binnen de gestelde termijn.
Zodra men de bevestiging van Vakantievreugd heeft ontvangen, 
is de onderstaande annuleringsregeling van toepassing:
•  per direct 20% van de reissom + boekingskosten en 

•  vanaf twee maanden voor vertrek 60% van de reissom + 

•  vanaf een maand voor vertrek de gehele reissom + 
boekingskosten en verzekeringen.

Wanneer men om een zwaarwegende reden (bijvoorbeeld 
ernstige ziekte of het overlijden van een familielid in de eerste 
graad) een vakantie moet afzeggen of onderbreken, dan 
krijgt hij/zij de betaalde reissom of een evenredig deel van de 
reissom terug. Een annulering kan alleen schriftelijk worden 
ingediend. Bij annulering om medische redenen dient altijd een 
doktersverklaring mee te worden gestuurd.

12. ALS HET NIET GAAT TIJDENS DE VAKANTIE
Wanneer het bij vertrek al misgaat of wanneer iemand zich 
tijdens de vakantie niet kan handhaven in de groep, kan 
Vakantievreugd besluiten om de vakantieganger naar huis 
te laten gaan. Uiteraard gebeurt dit pas na overleg met het 
thuisfront, zodat er gezamenlijk gekeken kan worden hoe het 
terughalen geregeld zal worden. Wanneer Vakantievreugd 
hiervoor moet zorgen, zullen de gemaakte kosten in rekening 
worden gebracht. Vakantievreugd betaalt in deze gevallen de 
reissom niet terug.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAKANTIEVREUGD
Vakantievreugd is gebonden jegens de vakantiegangers de reis 
conform de beschrijving in de reisgids te verzorgen en uit te 
voeren. Bij overmacht, zoals vastgelegd in de wet en de geldende 
jurisprudentie, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. 
Vakantievreugd dient waar nodig in voorkomende gevallen naar 
beste weten en kunnen hulp te verlenen. Als daaruit kosten 
voortvloeien, wordt per geval bekeken wie deze kosten dient te 
dragen.

14. PRIVACY
In onze privacyverklaring staat dat wij zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, 
waarom we dat doen en hoe lang we deze gegevens bewaren. 
Onze privacyverklaring is te vinden op onze website 
www.vakantievreugd.org.

Algemene informatie & reisvoorwaarden
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15. VERPLICHTINGEN VAN DE VAKANTIEGANGERS
De vakantieganger of diens wettelijke vertegenwoordiger dient 
het aanmeldformulier naar waarheid in te vullen. Bij aanmelding 
verklaart hij/zij akkoord te gaan met de algemene vakantie- en 
reisvoorwaarden van Vakantievreugd. Onjuiste informatie kan 
leiden tot weigering of uitsluiting. Het is beslist noodzakelijk 
dat Vakantievreugd op de hoogte wordt gebracht van eventuele 
bijzonderheden ten aanzien van het gedrag en de gezondheid 
van de vakantieganger. Vermeld eventuele functiestoornissen, 
handicaps, gebruik van medicijnen, etc. op het aanmeldformulier. 
Aanmelders zijn in verband met het groepskarakter van de 
vakanties verplicht melding te doen van besmettelijke ziekten. 
Onvolledige en/of onjuiste opgave kunnen tot uitsluiting van 
(verdere) deelname leiden. Met de aan Vakantievreugd verstrekte 
gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Het is belangrijk om 
eerst te informeren naar de vakantiemogelijkheden, want niet elke 
bestemming is voor iedereen geschikt. Vakantievreugd wil graag 
helpen en adviseren. De vakantieganger verplicht zich eventuele 
aanwijzingen van Vakantievreugd of zijn/haar reisbegeleiders 
strikt na te komen. Wanneer er eventuele schade is ontstaan 
aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door een 
vakantieganger, worden de kosten op de vakantieganger verhaald.

16. BEVESTIGING
Aan mondelinge beloften kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vraag daarom altijd een schriftelijke bevestiging van het 
besprokene.

17. KLACHTEN
Indien men ontevreden is over het verloop van de reis, de 
accommodatie, het vervoer of de begeleiding, kan men hierover 
schriftelijk een klacht indienen. 
Dit mag ook op het enquêteformulier dat na elke vakantie in te 
vullen is. 
Elke klacht wordt onderzocht en binnen 8 weken ontvangt men 
een reactie. Voor de procedure is het van belang dat de klacht 
schriftelijk door Vakantievreugd wordt ontvangen. 
Men kan de volledige klachtenprocedure schriftelijk aanvragen.

18. VAKANTIEFOTO’S EN FILMS
In onze brochures en folders en op onze website en dvd, maar 
ook bij andere promotiedoeleinden, maken wij gebruik van foto 

reisbegeleiders van de vakanties. 
Als men bezwaar heeft tegen het gebruik van foto- en/of 

geven op het aanmeldformulier.

19. VOORBEHOUD
Deze brochure is met zorg samengesteld. Vakantievreugd kan 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele druk- en 
zetfouten. 
Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien 
wijzigingen in de vervoerskosten, luchthavenbelasting en/of 
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Kampstraat 2a
Postbus 93 
9410 AB  Beilen
Tel. 0593-522317
(van 9.00 tot 12.00 uur)
Calamiteitennummer:  
06-50128295
info@vakantievreugd.org
www.vakantievreugd.org

Regiobank
NL92 RBRB 0825 0899 80

BTW nr. NL 0094.31.202.B.01
KvK nr. 41017940

Vakantievreugd Reizen met een plus!

Auto of personenbusje huren?

Waarom Century Autoverhuur?

Volkswagen up!
€ 24,- p/d

centuryautoverhuur.nl

bijdrage van de onderstaande fondsen en onze 
adverteerders.




