Hou je van reizen of
wil je er gewoon
even tussenuit?

Vind een vakantie
op jouw maat bij
Samana!
Het reisaanbod van Samana
is aangepast aan de noden
en wensen van mensen met
een chronische ziekte en
een lichamelijke beperking.
Zo krijg je de kans om zonder
drempels tot rust te komen,
of net je grenzen te verleggen.

Kom naar de info- en boekdagen in jouw regio!

Ontdek het ruime
vakantieaanbod
Vertrek, samen met Samana, met een
gerust hart op vakantie. Je kan kiezen
tussen reizen op maat of groepsvakanties,
verre bestemmingen of uitstappen
dichtbij huis. Neem je graag een familielid,
vriend of je mantelzorger mee? Dat kan.

info- en boekingdagen
In januari openen we op verschillende
locaties de deuren voor onze info- en
boekdagen. Je kan er terecht met al je
vragen over het aanbod en onze manier
van werken.
Heb je je droomvakantie gevonden?
Dan helpen we je met plezier bij het invullen
van een vakantieaanvraag.

Raadpleeg het aanbod online
Kan je niet aanwezig zijn op de info-en boekdagen?
Geen probleem!
Op www.samana.be/vakanties kan je het volledige
aanbod bekijken en meteen je vakantie boeken.
Voor wie liever door een brochure bladert bieden we
hier ook de kans om een reisbrochure te bestellen.

Bel ons
Niet gevonden wat je zoekt? Of spreek je
liever persoonlijk met één van onze medewerkers?
Bel naar 056/52 63 32
of stuur een mail naar vakanties.wvl@samana.be.

www.samana.be/vakantie

Agenda
Zaterdag 11 januari | 9 - 12 u.
Sint-Michiels
Ontmoetingshuis Onze Ark
St.-Michielslaan 35
Oostende
Colenscentrum, Zaal B
Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 7
Roeselare
CM-regiokantoor, Zaal 3
Mandellaan 79
Zondag 12 januari | 9 - 12 u.
Sint-Michiels
CM-leef
Koningin Astridlaan 2
Diksmuide
Cultuurcentrum Kruispunt
Maria Doolaeghestraat 2
Zaterdag 18 januari | 9 - 12 u.
Kortrijk
CM, Zaal Como
Beneluxpark 22
Tielt
CM-regiokantoor, Zaal 2.03
Oude Stationsstraat 12
Zondag 19 januari | 9 - 12 u.
Ieper
Rozenhuis, Zaal Piramide
D’Hondtstraat 37

