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Dit is een uitgave van Samana 
Haachtsesteenweg 579, PB 40 
1031 Brussel 
www.samana.be

Verantwoordelijke uitgever:
Johan Tourné 
Hingenesteenweg 57 
2880 Bornem

Beste vakantieganger, 

Een nieuwe horizon ontdekken - weg van de vertrouwde omgeving en gewoonten - nieuwe mensen 
ontmoeten, de batterijen opladen en nog zoveel meer … dat is vakantie!

In deze brochure ontdek je het Samana-vakantieaanbod van 2020. Voor het eerst hebben we ons 
ruime en gevarieerde aanbod opgesplitst in twee verschillende brochures. Zo houden we samen 
het overzicht. 
In deze brochure staan alle vakanties die met bus, auto of trein te bereiken zijn. De brochure met 
alle vliegtuigvakanties, festivals, sportieve vakanties en citytrips kan je eenvoudig opvragen via de 
website of per telefoon en e-mail. 

Vakanties op maat van mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke beperking en hun 
mantelzorgers: dat is ons handelsmerk. Samen met jou doen we er alles aan om mogelijke 
 drempels weg te werken zodat jij en je familie een vakantie zonder zorgen kunnen beleven. In onze 
zorg en begeleiding vormen jouw behoeften en deze van je eventuele mantelzorger onze leidraad. 
Zodat jullie samen op verhaal kunnen komen en genieten van schitterende vakantiedagen.

Vrijwilligers staan voor je klaar en maken onze vakanties uniek. Met hun goesting en talent en ver-
trekkend vanuit je wensen bieden ze zorg en aandacht waar nodig, luisteren ze naar je verhaal en 
nemen ze samen met jou initiatief om grenzen te verleggen. Zodat het een deugddoende en onver-
getelijke vakantie wordt.
We hopen dat je in ons aanbod je gading vindt. Er is een waaier aan groepsvakanties in het bin-
nen- en buitenland. Daarnaast is er ook een ruim aanbod aan vakanties op maat. Samen met jou 
werken we dan een gepersonaliseerd aanbod uit (aantal dagen/bestemming/zorgondersteuning…) 
zodat jij alleen, met familie of met een vriendengroep erop uit kan trekken. 

Droom je van een bestemming die niet in deze brochure is opgenomen? Laat het ons weten!  
We bekijken dan samen wat mogelijk is. Want voor ons is niets onmogelijk.
Maak snel jouw keuze uit ons verscheiden en kleurrijk aanbod. Onze ambitie is om in maart 2020 
de gekozen vakanties te bevestigen. Maar inschrijven blijft vanzelfsprekend het hele jaar mogelijk.
Het zou ons blij maken dat we in 2020 op het vlak van vakanties voor jou iets kunnen betekenen, 
dat jij kiest voor Samana om jouw vakantiedromen mee mogelijk te maken. We doen er alles aan 
zodat het een fantastische vakantie wordt die lang in je geheugen bewaard blijft.

Hartelijke vakantiegroeten namens het Samana-team

Johan Tourné
Directeur

VoorwoordLegende

verblijfsformule

vol pension

all-in

half pension

ontbijt

toegankelijkheid hotel

  Rolstoelgebruikers kunnen zich met hulp  
van een medewerker verplaatsen in het hotel.

  Rolstoelgebruikers kunnen zich vlot  
verplaatsen in het hotel.

  Het hotel is volledig aangepast  
aan rolstoelgebruikers.

toegankelijkheid sanitair

  Het sanitair is niet aangepast aan rolstoel- 
gebruikers. Hulp van begeleider is nodig.

  Het sanitair is gedeeltelijk aangepast zodat rolstoel- 
gebruikers het zelfstandig kunnen gebruiken.

  Het sanitair is volledig aangepast aan  
rolstoelgebruikers.

  Er is een buffet zodat men zelf rekening kan 
houden met zijn of haar dieet.

  Diëten zijn beperkt mogelijk.
  Alle diëten zijn mogelijk.

dieetmogelijkheden

  Het hotel beschikt niet over een  
rolstoeltoegankelijke lift.

  Het hotel beschikt over een toegankelijke, 
maar eerder kleine lift.

  De lift in het hotel is ruim en toegankelijk  
voor rolstoelgebruikers.

toegankelijkheid lift

ORGANISATIE: 
Samana provincie Antwerpen  
tel. 03 221 95 88
vakanties.antwerpen@samana.be

ORGANISATIE: 
Samana provincie Limburg  
tel. 011 280 250
limburg@samana.be

ORGANISATIE: 
Samana provincie Oost-Vlaanderen  
tel. 09 267 53 53
oostvlaanderen@samana.be

ORGANISATIE: 
Samana provincie Vlaams-Brabant  
tel. 016 35 95 13
vakanties.vlaamsbrabant@samana.be

ORGANISATIE: 
Samana provincie West-Vlaanderen  
tel. 059 55 26 17
tel. 056 52 63 32
vakanties.wvl@samana.be

ORGANISATIE: 
Samana MRB  
tel. 02 240 87 72
mrb@samana.be

ORGANISATIE: 
Samana Nationaal  
tel. 02 246 26 90
vakanties@samana.be

Contactgegevens

vervoer naar bestemming

extra symbolen

maximum aantal deelnemers

trein

eigen vervoer

liftbus tot luchthaven 
vliegtuig

vliegtuig  
men dient zelf naar de luchthaven te komen

opstapplaatsen staan per vakantie vermeld

liftbus
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Vak�tiewijzer

Je vindt heel wat reizen voor specifieke doelgroepen in ons uitgebreide aanbod aan vakanties.  
Om deze gemakkelijk terug te vinden, staan ze hieronder opgesomd per doelgroep.  

Min 65 jarigen .................................................................................................................................p 24 en 69  

Werkende mensen tussen 30 en 50 jaar  .............................................p 36 en 68

Blinden en slechtzienden ...............................................................................................p 29 en 61  

Gezinnen ................................................................................................................................................p 31 en 96 

Koppels .....................................................................................................................................................p 48  

Mantelzorgers en ex-mantelzorgers ...............................................................p 11, 24, 32, 47, 61, 72 en 74 

Mensen met de ziekte van Parkinson .........................................................p 35 en 40  

Mensen met dementie .......................................................................................................p 72, 79 en 88  

Mensen met diabetes ..........................................................................................................p 19 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid ...................................p 61, 106 en 107 

Mensen met kanker ................................................................................................................p 21, 29 en 72  

Religieuzen .........................................................................................................................................p 18 en 52 

Vrouwen met kanker .............................................................................................................p 33 

Tijdens heel wat vakanties staat een bepaald thema centraal. Hieronder vind je een overzicht  
van deze thema’s. Zo kies je makkelijk jouw ideale vakantie. 

Actieve vakanties .......................................................................................................................p 24, 35, 36, 67, 68, 69, 73, 76, 85, 95, 97 en 112  

Bedevaarten ......................................................................................................................................p 54, 57, 100 en 101  

Kerst en nieuwjaar ...................................................................................................................p 16, 25, 46, 77 en 86 

Kunst en cultuur ...........................................................................................................................p 25, 43, 44, 54, 62, 80 en 98  

Natuur en zingeving ...............................................................................................................p 19, 55, 56 en 58 

Vakanties met cursussen en/of workshops .........................................p 11, 19, 38, 45 en 56 

Pasen ..........................................................................................................................................................p 40 

Sport en tv ...........................................................................................................................................p 37 en 38  

Verwennerij .........................................................................................................................................p 21, 42 en 54 

Ga je niet graag in groep op reis en zoek je naar een reis helemaal op jouw maat?  
Bekijk dan zeker het aanbod van bestemmingen dat je op maat kan boeken op blz 115 - 133 

doelgroepen

thema

op jouw maat
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Groepsvakanties - België - Nieuwpoort

België
 de kust

Zorgverblijf Ter Duinen
Zorgverblijf Ter Duinen is een ruim vakantiecentrum dat rust en gezelligheid  
uitstraalt. Het vakantiecentrum, gelegen op de helling van het duinen gebied, is 
omgeven door een 9 hectare groot parkdomein met slotgracht en diverse aan-
plantingen. Je kunt er volop genieten van de zeelucht. De wandelafstand tot aan 
de zeedijk bedraagt 20 minuten. 

Zowel het huis als het park is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  
Alle kamers beschikken over een aangepaste douche, toilet, wastafel, radio, tv 
en oproep systeem. De maaltijden zijn gevarieerd. Kinesitherapie is hier mogelijk.  

Zorgverblijf Ter Duinen beschikt als extra troeven over een kapsalon, pedicure, 
grote bar, sfeervolle zithoekjes en een winkeltje waar je terechtkunt voor kranten, 
postkaarten, souvenirs, …

Winkelparadijs

Nieuwpoort is de afgelopen jaren 
enorm gegroeid als badstad waar-
door er veel leuke, hippe en luxueuze 
winkels zijn bijgekomen. Het valt zeker 
niet onder stoelen of banken te steken: 
shoppen maakt sowieso een deel uit 
van jouw vakantie. 

Nieuwpoort-Bad heeft een enorm 
 uitgebreid aanbod aan winkels, die 
vooral gelokaliseerd zijn in de  
Albert I-laan en de Lombardsijdestraat. 
Wie liever opteert voor een rustigere 
buurt, kan beter richting de straten 
tussen het Marktplein en de Kaai gaan 
in Nieuwpoort-stad.

Natuurreservaat 
Lombardsijde
Tijdens de schoolvakanties en op 
zaterdag, zondag en wettelijke feestda-
gen, kun je via de dijk of via de mooie 
kaaipromenade naar het veerpont 
wandelen om daar een oversteek te 
maken naar het natuurreservaat van 
Lombardsijde. Stukken van dit reser-
vaat zijn begaanbaar met de rolstoel. 

Dus als je wat meer wilt dan alleen het 
veerpont, kun je hier nog een wande-
ling maken. Vergeet niet op tijd terug te 
zijn voor de laatste oversteek terug!

Ballast overboord

Mijn ballast voor even weg, ik 
vul mijn rugzak met vreugde, 
met plezier, met nieuwe ontmoe-
tingen en vriendschap. Goede 
vitamientjes om weer verder mee 
te gaan. Ik kwam mijn grenzen 
weer tegen, soms superprettig 
en soms veel minder leuk, maar 
de veiligheid van de groep gaf de 
ruimte er te mogen zijn.  

vakantieganger Goedele Goetelen

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Zorgverblijf Ter Duinen 
Louisweg 46 
8620 Nieuwpoort 
tel. 058 22 33 11 
www.cm-zorgverblijven.be

Nieuwpoort









Natuurlijk Nieuwpoort
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Voorjaar
 Zorgverblijf Ter Duinen

Tijdens deze vakanties in Zorgverblijf Ter Duinen laat jij al je zorgen varen. De lente 
lonkt. Je maakt mooie wandelingen in het park of je waait uit op de zeedijk. Je kunt 
kiezen uit een uitgebreid activiteitenaanbod. En tot slot laat je je verbazen tijdens een 
boeiende busuitstap. 

Zorgeloos genieten aan de Vlaamse kust in het voorjaar Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

13-03 tot 20-03-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Wolvertem en Dilbeek

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

54

06-03 tot 13-03-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

54

27-03 tot 03-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

03-04 tot 10-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

54

03-04 tot 10-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

01-05 tot 08-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

17-04 tot 24-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

54

17-04 tot 24-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

54

10-04 tot 17-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

08-05 tot 15-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

108

22-05 tot 29-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

54

29-05 tot 05-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Wolvertem en Dilbeek

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

54

VOORJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

- 8 -

Hasselt

Prijs van deze 5 periodes: zie pagina 10
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19-03 tot 26-03-2021 !

OPSTAPPLAATSEN 
Wolvertem en Dilbeek

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

54

05-03 tot 12-03-2021 !

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

64

26-03 tot 02-04-2021 !

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

54

ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 710 € 520 € 470 € 445 € 55

VOORJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 550 € 360 € 310 € 285 € 55

Een ontspannen week voor mantelzorgers 
Je geniet van de gezonde buitenlucht en maakt leuke wandelingen aan zee. Samen 
maken we een gezellige uitstap. Je leert je ook te ontspannen tijdens relaxatie-
oefeningen. De persoon voor wie je zorgt, is zeker ook welkom. Onze vrijwilligers 
staan klaar om de zorg over te nemen. 

02-03 tot 06-03-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

54

09-03 tot 13-03-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

54

Als mantelzorger volledig ontspannen via eutonie
Leer tijdens deze week omgaan met spanning om je gezondheid en lichaams-
kwaliteit te verhogen. Via verschillende sessies leer je de eerste beginselen van 
eutonie. Overdag maken ervaren lesgevers je wegwijs met eutonie en ’s avonds is 
er ruimte voor ontspanning en contact met de andere deelnemers. Uiteraard is de 
persoon voor wie je zorgt ook welkom.  Onze vrijwilligers staan klaar om de zorg over 
te nemen. 

thema  
eutonie voor mantelzorgers

29-06 tot 03-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

thema 

doelgroep  
mantelzorgers en de personen 
voor wie ze zorgen

VOORJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

Prijzen 2021 nog te bepalen

19-06 tot 26-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

54

19-06 tot 26-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

12-06 tot 19-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

75

VOORJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

29-05 tot 05-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

54
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Zomer
 Zorgverblijf Ter Duinen

Tijdens deze vakanties in Zorgverblijf Ter Duinen laat jij al je zorgen varen. Je 
geniet van het zonnetje tijdens een mooie wandeling in het park of je waait uit op 
de zeedijk. Je kunt kiezen uit een uitgebreid activiteitenaanbod. En tot slot laat je je 
verbazen tijdens een boeiende busuitstap. 

Zorgeloos genieten aan de Vlaamse kust tijdens de zomer Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

17-07 tot 24-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

03-07 tot 10-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

17-07 tot 24-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

54

24-07 tot 31-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

24-07 tot 31-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

54

07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

54

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

54

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

54

28-08 tot 04-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

54

04-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

11-09 tot 18-09-2020

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

54

54

ZOMER  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97
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Najaar
 Zorgverblijf Ter Duinen

NAJAAR
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 855 € 665 € 615 € 590 € 97

Tijdens deze vakantie staat chocolade centraal; we proeven en maken chocolade en 
leren erover. Er komt iemand naar Nieuwpoort om je alles te leren over chocolade, 
maar we trekken er ook zelf opuit. Kortom: een lekker, zorgeloos weekje weg tijdens 
de wintermaanden. 

Een vakantie om van te smullen!

04-12 tot 11-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

54

thema 
chocolade

23-10 tot 30-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

30-10 tot 06-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

64

13-11 tot 20-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Wolvertem en Dilbeek

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

54

20-11 tot 27-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

54

06-11 tot 13-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

54

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

Tijdens deze vakanties in Zorgverblijf Ter Duinen laat jij al je zorgen waaien. 
Een deugddoende wandeling in het park vol herfstkleuren of liever uitwaaien 
op de zeedijk? Het kan allemaal. Je kunt bovendien kiezen uit een uitgebreid 
activiteitenaanbod. En tot slot laat je je verbazen tijdens een boeiende busuitstap. 

Zorgeloos genieten aan de Vlaamse kust in het najaar Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

02-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

108

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

09-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97€ 97
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We zetten 2021 in stijl in. We omarmen het eindejaar in groep, vieren de mooie 
momenten die we beleefd hebben en laten de mindere momenten achter ons 
om knallend het nieuwe jaar in te zetten. Uiteraard wordt er een extra feestelijk 
 programma voorzien op oudejaar! 

Gezelligheid troef tijdens de eindejaarsperiode thema 
nieuwjaar

Samen genieten we van de kerstperiode aan de Belgische kust, met een uitgebreid 
kerstfeest, de nodige kerstmuziek en heerlijke winterwandelingen. Natuurlijk kan een 
dagje kerstshoppen niet ontbreken. Vergeet alvast je kersttrui niet!

Vier kerst in een sfeer van vriendschap en geborgenheid thema 
Kerstmis

21-12 tot 28-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

54

28-12-2020 tot 04-01-2021

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

108

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

Hotel Cosmopolite
Hotel Cosmopolite is een ruim en modern driesterrenhotel, gelegen op 50 meter 
van de zeedijk in Nieuwpoort. Alle kamers zijn vrij ruim en hebben een badkamer 
met bad en/of douche, haardroger, toilet, safe, telefoon en tv. Je geniet hier 
ook van een volledige hotelservice met dagelijks onderhoud van de kamers en 
opmaak van de bedden. Het restaurant serveert heerlijke maaltijden.

De grootste troef van dit hotel is uiteraard de ligging. Je bent onmiddellijk aan het 
strand, op de wandeldijk met gezellige terrasjes of in de levendige winkelstraat. 
Bovendien is er gratis zwemgelegenheid in het nabijgelegen vakantiecentrum 
Floréal. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Cosmopolite 
Albert I-laan 141 
8620 Nieuwpoort 
tel. 058 23 33 66 
www.cosmopolite.be

Nieuwpoort









Nieuwpoort heeft het allemaal: een mooie promenade, uitwaaien op de pier, 
terrasjes, een leuk plein en een indrukwekkende jachthaven. Dat dit hotel ook nog 
eens centraal gelegen is vlak bij het strand en de winkelstraat, maakt het plaatje af.  
In Nieuwpoort is er voor elk wat wils! Er staat ook een boeiende busexcursie op het 
programma.

Geniet van een zorgeloze vakantie op het ritme van de golven Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

17-04 tot 24-04-2020

24-04 tot 01-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

40

35

11-12 tot 18-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

108

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 960 € 770 € 720 € 695 € 140

08-05 tot 15-05-2020

15-05 tot 22-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

50

45
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05-10 tot 09-10-2020 (4 nachten)

04-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

45

28-09 tot 02-10-2020

15-06 tot 19-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

20

21-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

15

01-05 tot 08-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
worden bepaald a.h.v. inschrijvingen

ORGANISATIE 
Samana MRB - tel. 02 240 87 72

50

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 800 € 610 € 560 € 535 € 80

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 815 € 625 € 575 € 550 € 80

03-07 tot 10-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
worden bepaald a.h.v. inschrijvingen

ORGANISATIE 
Samana MRB - tel. 02 240 87 72

90

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
worden bepaald a.h.v. inschrijvingen

ORGANISATIE 
Samana MRB - tel. 02 240 87 72

90

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.020 € 830 € 780 € 755 € 140

Deze vakantie in hotel Cosmopolite staat voor zee-vakantie in je eigen ritme. 
Op wandelafstand kun je rustig kuieren op de dijk, in de winkelstraat, langs de 
havengeul of je komt tot rust in het mooie park. Tijdens de vakantieweek wordt er ook 
een daguitstap op maat voorzien. Je geniet daarbij van een volledige hotelservice. 
Dit alles wordt gedragen door een pastorale medewerker die aan het denken zet en 
stilstaat bij al het heerlijke van deze week. 

Ontspannen aan zee doelgroep 
religieuzen

We werken dagelijks met een ander teken, waarbij zingeving altijd centraal staat. 
Zonder verplichtingen, is er ruimte voor diepere gesprekken, mooie woorden, 
beelden en muziek. Uit deze gesprekken worden mogelijkheden gecreëerd. 
Mogelijkheden tot uitstappen, grenzen verleggen en zin vinden in het leven.  

Een vakantie in het teken van zingeving thema  
zingeving

Onder professionele begeleiding door een verpleegkundige diabeteseducator krijg 
je praktische informatie over diabetes, voeding en beweging. Dat afgewisseld met 
wandelingen aan het strand en winkeluitstapjes, vormt een ontspannend én leerrijke 
vakantie onder lotgenoten.  

Educatieve gezondheidsweek voor mensen met diabetes doelgroep 
personen met diabetes

Perfecte aanpak
Wat mij direct blij maakte, was de aanpak van de vakantie. Samen met de hele groep, vakantie-
gangers en vrijwilligers, overlegden we wie welke activiteit de dag nadien wenste te doen. Je kon zo 
perfect je eigen vakantiedagen invullen.

vakantieganger Machtelt Philips

29-05 tot 05-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.020 € 830 € 780 € 755 € 140
4 nachten

€ 715 € 525 € 475 € 450 € 80
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Hotel Sandeshoved
Hotel Sandeshoved is een gezellig familiehotel, gelegen in het centrum van 
Nieuwpoort-Bad aan de verkeersvrije zee promenade. Het hotel grenst ook direct 
aan de bruisende en dynamische winkelstraat. 

Er zijn een heel aantal kamers, studio’s en appartementen die allemaal voor-
zien zijn van televisie, telefoon, badkamer en toilet. De kamers zijn eerder aan 
de kleine kant. Daarnaast zijn er een aantal volledig aangepaste kamers met 
toegankelijk sanitair beschikbaar. Enkele troeven van dit hotel?  
De prima keuken met keuzebuffet en de gezellige bar met zicht op zee.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Sandeshoved 
Goethalsstraat 1  
(hoek Zeedijk) 
8620 Nieuwpoort 
tel. 058 22 23 60 
www.sandeshoved.be

Nieuwpoort









4-07 tot 11-07-2020

19-09 tot 26-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

50

100

We trekken eropuit voor een deugddoende wandeling op de verkeersvrije zeedijk en 
pier. We nemen zeker eens een kijkje bij de havengeul met wandelpromenade. Even 
uitrusten terwijl we gezellig iets drinken met zicht op zee. Wil je genieten van al het 
moois dat Nieuwpoort jou te bieden heeft, dan kies je voor deze vakantie!  

Geniet van de Belgische kust, samen met lotgenoten. Je krijgt de ruimte om écht tot 
rust te komen. We voorzien de mogelijkheid tot yoga, massages, verwennerijen, ...  
Er worden wandelingen uitgewerkt en ’s avonds zijn er activiteiten voorzien. Dat alles 
zonder verplichtingen, zodat je je eigen ding kunt doen. 
Deze vakantie is een samenwerking met Kom op tegen Kanker.

Genieten met zicht op zee in Nieuwpoort 

Tot rust komen aan de kust voor mensen met kanker 

Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

doelgroep 
personen met kanker

13-06 tot 20-06-2020

07-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

80

50

HOTEL 
SANDESHOVED

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 990 € 800 € 750 € 725 € 98

HOTEL 
SANDESHOVED

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 730 € 540 € 490 € 465 € 56
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Vakantieverblijf Middelpunt
In de bruisende badstad Middelkerke ligt het vakantieverblijf Middelpunt. Het 
comfort, de sfeer en de accommodatie van een hotel worden hier gecombineerd 
met de faciliteiten en toegankelijkheid van een zorgverblijf.
 
Elke kamer is uitgerust met 2 hoog-laagbedden. Je beschikt over een aange-
paste badkamer met douche en onderrijdbare wastafel. De kamers zijn voorzien 
van een tv en gratis wi�. Bovendien heeft elke kamer een balkon. Het vakantie-
centrum biedt ook een badkamer met comfortbad, een petanquebaan, … 
In de nabije omgeving zijn er een zwembad met tillift, een sauna en bubbelbad. 
Verder vind je er ruime wandel- en �etspaden. Het mooie Duinenpad ligt op 
wandel afstand van Middelpunt.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantieverblijf Middelpunt
Westendelaan 37
8430 Middelkerke
tel. 059 30 70 70
www.middelpunt.com

Middelkerke









Deze week maken we diverse wandelingen naar de kust en in de omgeving van 
Middelkerke.
Overdag en ’s avonds is er altijd een uitgebreid animatieaanbod. Maar heb je zin in 
een terrasje met zicht op zee, dan kan dat natuurlijk ook. Het is jouw vakantie.  
Met de bus maken we 1 toeristische uitstap in de buurt. 

Relaxen en ontspannen tussen de duinen Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

29-05 tot 05-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45 07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem en Liedekerke

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

17-07 tot 24-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

31-07 tot 7-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

05-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.005 € 815 € 765 € 740 € 175

VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.085 € 895 € 845 € 820 € 175

VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 775 € 585 € 535 € 510 € 100

12-06 tot 19-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo en Zaventem

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.050 € 860 € 810 € 785 € 175

Vakantieverblijf Middelpunt

10-07 tot 17-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45
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Tijdens deze vakantie word je helemaal ondergedompeld in het beste van West-
Vlaanderen. Je bezoekt wafelfabrikant Jules De Strooper, ontdekt alles over de 
visserij in het visserijmuseum en leert een woordje West-Vlaams. Deze nieuwe 
kennis kun je meteen testen bij een bezoekje aan de lokale markt. Misschien 
verstaan ze je niet meer bij thuiskomst?  

Poëzie lezen en beluisteren staat deze week centraal. We voorzien een voordracht, 
een poëziewandeling en een rustig leeshoekje. Laat je inspireren door de herfst en 
de gesprekken met lotgenoten om zelf gedichten te schrijven. Misschien draag jij aan 
het einde van de reis wel je mooiste gedicht voor aan de anderen?

Samen genieten we van de kerstperiode aan de Belgische kust, met een  
uitgebreid kerstfeest, de nodige kerstmuziek en heerlijke winterwandelingen.  
Vergeet je kersttrui niet!  

Volledige onderdompeling in alles van West-Vlaanderen

Genieten van poëzie in al haar vormen 

Vier kerst aan de Belgische kust  

thema 
100% West-Vloams

thema 
poëzie

thema 
Kerstmis

09-11 tot 13-11-2020

16-11 tot 20-11-2020

22-12 tot 26-12-2020 

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

40

25

30

Tijdens deze actieve midweek behoren �etsen, zwemmen, wandelen aan het 
strand tot de mogelijkheden. Ook twee busuitstappen maken van deze week een 
onvergetelijke vakantie. Meer informatie over het de�nitieve programma ontvang je 
ruimschoots voor afreis.

Lekker actief op ontdekking in Middelkerke doelgroep 
min 65 jarigen

07-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Wolvertem

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

30

VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 745 € 555 € 505 € 480 € 100

VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 175

VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 695 € 505 € 455 € 430 € 100

Deze unieke vakantieformule is gericht op mantelzorgers die dag in dag uit 
zorg dragen voor hun partner of familielid. Er kan samen maar zeker ook 
apart ontspannen worden. Voor mantelzorgers biedt de omgeving voldoende 
excursiemogelijkheden. Maar ook de zieke partner wordt in dit volledig aangepaste 
verblijf in de watten gelegd. 

Vakantie met zorg en aandacht  
voor mantelzorgers en hun zieke partners

01-05 tot 08-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

40

WEETJE: Voorafgaand aan deze vakantie vindt er een infoavond plaats.

24-07 tot 31-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

40

VAKANTIEVERBLIJF 
MIDDELPUNT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.085 € 895 € 845 € 820 € 175

doelgroep 
mantelzorgers en de personen 
voor wie ze zorgen
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Hotel Royal Astrid
Hotel Royal Astrid is een comfortabel  driesterrenhotel. Het hotel ligt zeer cen-
traal. Je verblijft op 100 meter van de zeedijk en op wandelafstand van het win-
kelcentrum. De Koninklijke Villa en de Wellingtonrenbaan zijn vlakbij.

Alle kamers zijn voorzien van een badkamer, toilet, safe, telefoon en tv. Een aan-
tal kamers is afgestemd op rolstoelgebruikers, met een aangepaste badkamer. 
Er is volledige hotelservice met dagelijks onderhoud van de kamers en opmaak 
van de bedden. Extra troef? De mogelijkheid om te zwemmen en gebruik te 
maken van de wellnessruimte. Het gebruik van een tillift in het zwembad is niet 
mogelijk.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Royal Astrid 
Wellingtonstraat 15 
8400 Oostende 
tel. 059 33 96 96 
www.royalastrid.com

Oostende









Shoppen in de Kapellestraat, kuieren langs de monumenten, genieten van een 
strandwandeling en heerlijk ontspannen dankzij de wellness in het hotel: tijdens deze 
vakantie kan het allemaal. Kom mee uitwaaien in Oostende!

Vakantie in de koningin der badsteden Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

24-04 tot 01-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

12-06 tot 19-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

28-08 tot 04-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

07-09 tot 11-09-2020 (4 nachten)

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

11-09 tot 18-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Londerzeel & Liedekerke 

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

40

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

40

HOTEL  
ROYAL ASTRID

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 960 € 770 € 720 € 695 € 166

Oostende tijdens WO I

Tijdens deze digitale stadswandeling, wordt herdacht 
wat ondertussen al meer dan 100 jaar geleden gebeur-
de. De wandeling is gebaseerd op het leven van een 
tramconducteur tijdens de Grote Oorlog.  

Dit verhaal wordt verweven met het verhaal van Oos-
tende tijdens de oorlog. Aangezien Oostende bezet 
was en deel uitmaakte van het Duitse verdedigingsme-
chanisme tegen de geallieerden, zijn er ontzettend veel 
verhalen te ontdekken.  
Een audiogids kun je reserveren bij de toeristische 
dienst van Oostende.

Een snuifje cultuur
Het James Ensorhuis staat, zoals de naam al doet 
vermoeden, volledig in het teken van Oostende’s meest 
bekende schilder: James Ensor. 
 
Het museum bevindt zich in zijn voormalig huis en je 
krijgt er een uniek zicht op het brein van de artiest. 
Vanaf 19 mei heropent het museum met een gloed-
nieuw interactief belevingscentrum waar een uitgebrei-
de duiding gegeven zal worden rond de �guur en de 
leefwereld van Ensor. Vijf belevingskamers belichten 
elk een apart thema: het atelier, de maskers, Ensor en 
Oostende, de dood en maatschappij en tenslotte Ensor, 
de criticus.  Absoluut de moeite!

Oostende, �n topbeste�ing

HOTEL  
ROYAL ASTRID

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 980 € 790 € 740 € 715 € 172
4 nachten

€ 705 € 515 € 465 € 440 € 98
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Vayamundo  
de Kinkhoorn & Ravelingen
Vakantiecentrum Vayamundo de Kinkhoorn & Ravelingen ligt aan de  Oostendse 
zee dijk, op 4 km van het stads centrum. Alle kamers beschikken over een tv, 
douche, toilet en wastafel. De kamers zijn niet toegankelijk voor brede manuele 
rol stoelen, scooters of elektrische rolstoelen. 

Het vakantiecentrum biedt een waaier aan ontspanningsmogelijkheden: een 
zwembad, whirlpools, een �tnessruimte, een biblio theek, een sporthal, een 
hobbyruimte, een pingpongzaal, indoorpetanque en mini golf. Zin in een gezellige 
babbel? Dan ga je naar de bar met aangename wintertuin. Daar geniet je bij een 
hapje of een drankje van een weergaloos zeezicht.  
De maaltijden worden hier aangeboden in buffetvorm. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantiecentrum Vayamundo 
de Kinkhoorn & Ravelingen 
Zeedijk 330 
8400 Oostende 
tel. 078 15 61 00 
 www.vayamundo.eu/Oostende

Oostende









Op de prachtige dijk van Oostende ligt dit vakantiecentrum met veel 
ontspanningsmogelijkheden. Het centrum van Oostende ligt op 3 km. Er staat ook 
een boeiende busexcursie op het programma. 

Zorgeloos genieten aan de Vlaamse kust Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

29-06 tot 06-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

28-08 tot 04-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel.03 221 95 88

45

VAYAMUNDO  
DE KINKHOORN &  
RAVELINGEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.015 € 825 € 775 € 750 € 112

VAYAMUNDO  
DE KINKHOORN &  
RAVELINGEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 945 € 755 € 705 € 680 € 112

doelgroep  
personen met kanker

08-05 tot 15-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

VAYAMUNDO  
DE KINKHOORN &  
RAVELINGEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 980 € 790 € 740 € 715 € 112

Geniet van de Belgische kust, samen met lotgenoten. Je krijgt de ruimte om  
écht tot rust te komen. We voorzien voldoende mogelijkheden zodat jij volledig kunt 
ontspannen. Er worden wandelingen en verschillende activiteiten uitgewerkt.   
Dat alles zonder verplichtingen, zodat je je eigen ding kunt doen. 

Tot rust komen aan de kust voor mensen met kanker 

Een kustvakantie speciaal voor blinden en slechtzienden. Bepaal tijdens deze week 
zelf je vakantieprogramma. Wil je naar de aquagym, met de tandem door Oostende 
of Domein Raversijde bezoeken? Het kan allemaal! Een uitgebreid aanbod 
aan activiteiten wordt georganiseerd, zodat je tijdens deze vakantie zeker niets 
tekortkomt. 
Deze vakantie is een samenwerking met VeBeS.

Geniet van Oostende in jouw eigen tempo

19-06 tot 26-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

180

VAYAMUNDO  
DE KINKHOORN &  
RAVELINGEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 935 € 745 € 695 € 670 € 112

doelgroep 
personen die blind of  
slechtziend zijn
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Ostend Hotel
Dit driesterrenhotel ligt op amper 50 meter van de zeedijk, vlak bij de zee en het 
strand. Het winkelcentrum, de Visserskaai en tal van andere bezienswaardig-
heden liggen op wandelafstand. Alle hotelkamers beschikken over een douche, 
toilet, telefoon en tv. Je kunt gratis gebruikmaken van een kluis aan de receptie.  
De grootste troef van dit hotel is natuurlijk de ligging: je verblijft in het hart van de 
koningin der badsteden.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Ostend Hotel 
Londenstraat 6 
8400 Oostende 
tel. 059 70 46 25 
www.hotelostend.be

Oostende









In de koningin der badsteden bewonderen we de creaties van het 
zandsculpturenfestival en genieten we volop van de gezonde zeelucht tijdens 
wandelingen in de vele mooie parken. Een vaste waarde tijdens de vakantie is het 
bezoek aan de paardenkoers op de Wellingtonrenbaan. Ook het koninklijk domein 
van Raversijde laten we niet aan ons voorbijgaan.

Ontspannen in de bruisende kuststad Oostende Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

24-07 tot 31-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

31-07 tot 7-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

OSTEND HOTEL Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 875 € 685 € 635 € 610 € 147

Duinse Polders
Het vakantiecentrum Duinse Polders ligt even buiten het stadscentrum van de  
populaire badplaats en op 250 meter van de zee. Strand en duinen vormen een  
uitstekend vertrekpunt voor een bezoek aan de vele natuurlijke, culturele en  
historische rijkdommen langs de kust en in het achterland.

Alle kamers beschikken over een tv en telefoon en zijn uitgerust met een mooie 
badkamer. Op de benedenverdieping zijn er 5 toegankelijke en aangepaste 
kamers. Op het domein van Duinse Polders is er de mogelijkheid tot tafeltennis, 
biljart, tennis en minigolf. Een �ets huren? Ook dat kan hier perfect!

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantiecentrum Duinse Polders 
Ruzettenlaan 195 
8370 Blankenberge 
tel. 050 43 24 00 
www.duinsepolders.be

Blankenberge



Samen met andere gezinnen trek je naar Blankenberge, waar activiteiten worden 
voorzien voor de kinderen met of zonder beperking. Ook voor de ouders of 
grootouders worden aparte activiteiten voorzien. Als kers op de taart, brengen we 
een bezoek aan Sea Life. Leuk voor jong en oud!  

Er even tussenuit met het gezin doelgroep  
gezinnen

13-07 tot 20-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

25

DUINSE POLDERS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

Volwassenen € 1.190 € 1.000 € 950 € 925 € 105
6 - 14 jaar € 700 € 510 € 460 € 435 € 105
2 - 5 jaar € 665 € 475 € 425 € 400 € 105
- 2 jaar gratis



05-06 tot 12-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo, Wolvertem en Liedekerke 

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

DUINSE POLDERS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.100 € 910 € 860 € 835 € 105

Strand en duinen vormen een uitstekend vertrekpunt voor een bezoek aan de vele 
natuurlijke, culturele en historische rijkdommen aan de kust en in het achterland. 
Eén daguitstap met de bus staat op het programma. ’s Avonds genieten we van 
ontspannende groepsactiviteiten.

Uitwaaien aan zee 



- 32 - - 33 -

Groepsvakanties - België - OostduinkerkeGroepsvakanties - België - Oostduinkerke

Vakantiecentrum Ter Helme
Het vakantiedomein Ter Helme ligt in de Karthuizerduinen, amper 700 meter van 
zee. Het dagverblijf met receptie, bar, ontspanningsruimtes en gezellig restau-
rant is gescheiden van de hotelkamers en appartementen. Zo geniet je volop 
van de rust. 

Op de tweede verdieping zijn er 8 toegankelijke appartementen voor rolstoel-
gebruikers, bereikbaar met een grote lift. Op de benedenverdieping zijn er 
meerdere makkelijk toegankelijke en comfortabele kamers met aangepaste 
douchecellen. Hellende vlakken verzekeren een gemakkelijke bereikbaarheid 
van alle ruimtes in dit vakantiecentrum. Alle maaltijden worden aangeboden in 
buffetvorm.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantiecentrum Ter Helme 
Kinderlaan 49-51 
8670 Oostduinkerke 
tel. 058 23 45 02 
www.terhelme.be

Oostduinkerke









18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

VAKANTIECENTRUM 
TER HELME

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 975 € 785 € 735 € 710 € 105

doelgroep
vrouwen met kanker

19-06 tot 26-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

50 20-04 tot 24-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

15

VAKANTIECENTRUM 
TER HELME

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 975 € 785 € 735 € 710 € 105

DOMEIN WESTHOEK Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 710 € 520 € 470 € 445 n.v.t.

Tijdens deze vakantie staat genieten aan de Belgische kust centraal. Winkelen in 
Nieuwpoort, een terrasje met zicht op zee of een wandeling in de omgeving? Het 
kan allemaal. Het uitgebreide animatieaanbod laat je genieten van de zeelucht en 
elkaar. 

Beleef de ontluikende zomer aan de kust
Samen met lotgenoten komen we op adem aan de Belgische kust. Dat doen we door 
middel van wandelingen, yoga, inspiratiemomenten, ... Er is ruimte voor ontspanning 
en gesprek. We vullen de vakantie in op basis van de behoeften van de vrouwen die 
deelnemen. Zo kan iedereen optimaal van haar vakantie genieten.  
Deze vakantie is een samenwerking met Kom op tegen Kanker.

Uitwaaien aan zee voor vrouwen met kanker

Tijdens deze vakantie kun je de zorg voor je partner delen met vrijwilligers. Als 
mantelzorger geniet je van een mooi vakantieaanbod. Je partner kan meedoen, 
genieten van een eigen programma, of later aansluiten. In de buurt zijn er allerlei 
bezienswaardigheden die je kunt bezoeken, maar ook gewoon een terrasje op de 
dijk doen, behoort tot de mogelijkheden. 

Als mantelzorgers even volledig ontspannen

Domein Westhoek
Domein Westhoek is gelegen in een duin gebied op 800 meter van het strand.  
Zee, strand en duinen staan borg voor rust en ruimte. Oostduinkerke en het brui-
sende Nieuwpoort met zijn mooie winkelstraat en aantrekkelijke plezier haven 
liggen op wandelafstand. Domein Westhoek heeft in totaal 91 kamers en  
36 appartementen voorzien van alle moderne comfort, waar onder gratis draad-
loos internet. 

Het domein biedt heel wat recreatieve mogelijkheden met onder andere een 
zwembad met zonne terras en een sauna-relax met Finse sauna, hamam, 
infraroodsauna en buiten jacuzzi. Om lekker te eten hoef je het domein niet te 
verlaten: de brasserie met zonneterras of de bistro à la carte bieden je diverse 
mogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Domein Westhoek
Noordzeedreef 6-8
8670 Oostduinkerke
tel. 058 22 41 00
www.domein-westhoek.be

Oostduinkerke









“Wat een ervaring, lang geleden 
dat ik me zo goed heb gevoeld.”

vakantieganger Pieter Wauters

doelgroep 
mantelzorgers en de personen 
voor we ze zorgen
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Domein Polderwind
Domein Polderwind is een ideale vakantieplaats. Jouw kans om te genieten met 
zorg! Op het domein vind je rust en ontspanning bij het water of in de binnen-
tuin. Voor de actieve recreanten zijn er volop mogelijkheden in de mooie West- 
Vlaamse omgeving.

Het hele jaar door kunnen mensen er van een ‘vakantie met zorg’ genieten.
Het domein biedt rust en recreatie op en rond een mooie waterplas en dat voor 
mensen met een beperking of ziekte, en voor ouderen. Aan de oever staat een 
nagelnieuw viersterrenhotel. Het hotel is een architecturaal pareltje geïnspireerd 
op de tulou, een cirkelvormige, traditionele groepswoning uit China. 
Op de benedenverdieping staan ontmoeting en samenzijn centraal. De meeste 
hotelkamers bevinden zich op de eerste verdieping, in een intieme setting. In en 
rond het domein is alles aanwezig en aangepast om iedereen altijd een onverge-
telijke vakantie te bezorgen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Domein Polderwind
Polderwind 4
8377 Zuienkerke
tel. 050 23 07 50
www.domeinpolderwind.be

Zuienkerke









In deze oase van rust kun je écht helemaal ontspannen. Wandelingen midden in de 
polders en genieten van de animatie rond en in het water zijn mogelijk in Domein 
Polderwind. We trekken er ook opuit, want er staan een aantal busuitstappen op het 
programma.

Een vakantie helemaal afgestemd op personen met de ziekte van Parkinson. We 
voorzien voor jou beweging op maat, wandelingen door het park en de nodige 
ontspanning. Heb je zin om te gaan vissen of liever een boottochtje op het meer? 
Alles kan!  Een dagje aan het strand mag uiteraard niet ontbreken tijdens deze 
ontspannende week. Laat je volop verwennen op Domein Polderwind!

Op deze vakantie kun je het rustieke aan het mooie meer combineren met 
wandelingen. Geniet van de prachtige omgeving van bijvoorbeeld het natuurpark  
het Zwin tot een daguitstap naar Sluis. Laat jou op deze actieve en toeristische 
vakantie verrassen met halve- of volledaguitstappen. 

Genieten van water en natuur in het polderlandschap Laat je volop verwennen op Domein Polderwind!

Combineer het rustieke Polderwind met  
activiteiten in de kuststreek

Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

15-05 tot 22-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen, Kessel-Lo en Zaventem 

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

40 18-09 tot 25-09-2020
OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

35

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

05-06 tot 12-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

DOMEIN  
POLDERWIND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.035 € 845 € 795 € 770 € 173

DOMEIN  
POLDERWIND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.130 € 940 € 890 € 865 € 173

DOMEIN  
POLDERWIND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.035 € 845 € 795 € 770 € 173

DOMEIN  
POLDERWIND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.195 € 1.005 € 955 € 930 € 176,75 

doelgroep  
personen met  
de ziekte van Parkinson
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Groepsvakanties - België - Scheldeland - Dendermonde

Bed & Breakfast Abalona
Op 3 km van het marktplein van Dendermonde vind je Bed & Breakfast Abalona, 
een moderne en luxueuze bed and breakfast met sfeervol terras waar we 
het ’s avonds gezellig kunnen maken. Van hieruit ontdekken we folkloristisch 
Dendermonde en de prachtige natuur in en rond het Donkmeer.

De stijlvolle kamers kijken uit op het mooie terras en beschikken over 
designbadkamers, �atscreen-tv, wi�, airconditioning en een kluisje. Abalona 
serveert een gevarieerd ontbijt met seizoensproducten en op aanvraag zelfs een 
gluten- en lactosevrij ontbijt.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Bed & Breakfast Abalona
Koebosstraat 60A
9200 Dendermonde
tel. 0474 51 38 23
www.abalona.be

Dendermonde









Een stadsbezoek met shopping in Dendermonde of een ontspannende �etstocht 
langs Schelde en Dender? Hier kan het allemaal. We relaxen en genieten met volle 
teugen van de natuur op en rond het Donkmeer. Tijdens deze vakantie bepaal je 
deels zelf het programma. Laat die goeie ideeën dus maar komen. Misschien wel 
kajak, bowlen of een museumbezoek ...?

Actieve vakantie voor werkende mensen

20-07 tot 24-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

18

BED & BREAKFAST 
ABALONA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 765 € 575 € 525 € 500 € 168 België
 de Kempen

doelgroep  
werkende mensen tussen  
30 en 50 jaar

minibus 
zonder lift
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Groepsvakanties - België - Zandhoven

Zorgverblijf Hooidonk
Zorgverblijf Hooidonk ligt in het hartje van de Antwerpse Kempen in een  
12 hectare groot natuur- en dierenpark. Je vindt hier verharde wandelwegen, 
een minigolfterrein en petanquebanen. In de groene omgeving geniet je van een 
oase van rust en gezelligheid. Zowel het huis als het park is volledig toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Je kunt het park ook verkennen met een scooter, 
elektrische duo- en rolstoel�ets, riksja’s of met de Hooidonk Express.

De kamers beschikken over een eigen oproepsysteem, hoog-laagbed, kluis, tv 
en een wastafel, douche en toilet.
Dagelijks zijn het ontbijt en het avondmaal in buffetvorm. Bij het middagmaal heb 
je een gevarieerde keuze tussen vis of vlees. Een dieet volgen is ook mogelijk.
Voor wie het wenst, is er mogelijkheid tot kinesitherapie. Je kunt altijd een dokter 
raadplegen. Je kunt jezelf verwennen met een bezoekje aan de kapper, pedicure 
of de schoonheidsspecialist.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Zorgverblijf Hooidonk 
Langestraat 170 
2240 Zandhoven 
tel. 03 320 28 11 
www.cm-zorgverblijven.be

Zandhoven









Voorjaar
 Zorgverblijf Hooidonk

Tijdens deze vakanties in Zorgverblijf Hooidonk laat jij al je zorgen los. In het hart 
van de Antwerpse Kempen word je in dit volledig aangepaste zorgverblijf verwend. 
Het is omgeven door een mooi wandelpark en de vrijwilligers werken een vrijblijvend 
animatieaanbod uit en voorzien een busuitstap. 

Ontspannend genieten tijdens het voorjaar in de Kempen Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

24-04 tot 01-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing, eigen vervoer

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

60

01-05 tot 08-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

60

08-05 tot 15-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Overijse en Zaventem

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

54

05-06 tot 12-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas 

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

60

VOORJAAR 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

VOORJAAR 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 820 € 630 € 580 € 555 € 97Molen Pulderbos 

Op een paar honderd meter van het centrum van  
Pulderbos vind je de molen. In maart 1840 gingen  
de bouwwerken aan deze molen van start. In 1843 
draaide hij voor het eerst.  

 

Vandaag is deze molen, samen met zijn omgeving be-
schermd. Je kunt hem bezoeken en elke zondag draait 
en maalt deze stenen windmolen. Tussen 13 en 18 uur 
kun je binnenkijken naar de werking. Als souvenir kan 
je vers molenbrood en -koekjes kopen!

Bezoek de Zimmertoren!
Op een boogscheut van Zandhoven, vind je de beken-
de stad Lier. Het stadscentrum van deze stad wordt 
getekend door de aanwezig van de Nete. Zowel rond 
de stad en doorheen de stad vind je deze rivier.  

Centraal in de stad vind je de alom bekende Zimmer-
toren. De toren dateert uit de 13e eeuw, maar werd 
bekend door de Jubelklok gemaakt door Louis Zimmer 
die in de toren werd ondergebracht. Om 12u verschij-
nen in de zijgevel van de toren bekende personages 
uit nationale en Lierse geschiedenis van 1830 tot 1930. 
Breng zeker ook een bezoek aan het Zimmermuseum!

Eropuit in en rond Z�dhoven
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Groepsvakanties - België - Zandhoven - Zorgverblijf Hooidonk

Zorgverblijf Hooidonk verwent je met een heerlijk paasmenu en een prachtige 
paasviering.  Voor de geïnteresseerden wordt er een ziekenzalving voorzien. Samen 
snuiven we de eerste lentesfeer op, op dit prachtige domein. Doe je dat te voet, met 
de duobike of met de rolstoel�ets? Aan jou de keuze! 

Vier samen Pasen met Samana thema  
Pasen

06-04 tot 13-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

60

VOORJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

Tijdens deze voorjaarsvakantie in de prachtige Kempen prikkelen we al je 
zintuigen. Je geniet van een heerlijk streekbiertje, je maakt een �jne wandeling in 
uiteenlopende landschappen, je gaat shoppen in Wijnegem, je bezoekt een abdij en 
je luistert naar prachtige liedjes, allemaal aangepast aan jouw ritme. En ’s avonds 
kom je weer helemaal in balans in Zandhoven, een oase van rust.

Lekker actief de Kempen ontdekken thema  
actief ontdekken

29-05 tot 05-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

60

VOORJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 920 € 730 € 680 € 655 € 97 

Zomer
 Zorgverblijf Hooidonk

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

60

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

17-07 tot 24-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende, Veurne en Diksmuide

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

60

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 920 € 730 € 680 € 655 € 97

Tijdens deze vakanties in Zorgverblijf Hooidonk laat jij al je zorgen los. In het hart 
van de Antwerpse Kempen word je in dit volledig aangepaste zorgverblijf verwend. 
Het is omgeven door een mooi wandelpark en de vrijwilligers werken een vrijblijvend 
animatieaanbod uit.  

Ontspannend genieten in het groene hart van de Kempen Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

10-07 tot 17-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing, eigen vervoer

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 820 € 630 € 580 € 555 € 97

Samen met lotgenoten brengen we een bezoek aan brouwerij Pirlot en wandelen we 
door de Antwerpse Kempen. Tijdens deze vakantie sta jij centraal. Daarom is deze 
vakantie volledig aangepast aan jouw tempo.

Ontspannen reis voor mensen met de ziekte van Parkinson 

30-03 tot 06-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

35

VOORJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

doelgroep  
personen met de ziekte  
van Parkinson
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Groepsvakanties - België - Zandhoven - Zorgverblijf HooidonkGroepsvakanties - België - Zandhoven - Zorgverblijf Hooidonk

Geniet van voetmassages, een schoonheidsverzorging, verwenbaden, ... En dat 
allemaal in de rust van de Kempen! Deze vakantie staat volledig in het teken van 
verwennerij. Heb je nood aan de ultieme ontspanning? Kom ons dan vergezellen in 
het Domein Hooidonk voor deze heerlijke verwenweek!

Leer met de techniek van aquarel je gevoelens van blijheid of pijn uitdrukken op 
doek. Dat doe je allemaal met gelijkgezinden met verschillende niveaus van kennis, 
van beginner tot gevorderde.  

Deze week staat helemaal in het thema van de Eén-serie Thuis. Samen bekijken 
we de seizoens�nale én de eerste a�everingen van het nieuwe seizoen. Eindelijk 
kennen we het vervolg! We drinken een Slurfke, testen onze kennis tijdens een quiz 
en misschien ontmoeten we wel een van de acteurs! 

Deze week staat volledig in het thema van het Europees 
kampioenschap. We bekijken de matchen, vieren feest voor de 
winnaars en we tonen ons zelf van onze sportiefste kant! Een 
spelletje vikingkubb of minigolf kunnen in deze sportieve week 
uiteraard niet ontbreken. Leg je supporterout�t al maar klaar!

Laat je verwennen van kop tot teen Leer aquarel schilderen en ontdek de kunstenaar in jezelf

Voel je ‘thuis’ in Hooidonk

Samen supporteren we voor de Rode Duivels!

thema 
verwennerij

thema 
aquarel schilderen

thema 
‘Thuis’ in Hooidonk

thema 
voetbal

29-06 tot 03-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30 03-07 tot 10-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

25

28-08 tot 02-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

45

09-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

25

29-06 tot 03-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

60

ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 625 € 435 € 385 € 360 € 55

ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 915 € 725 € 675 € 650 € 97

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 745 € 555 € 505 € 480 € 69

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 625 € 435 € 385 € 360 € 55
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Groepsvakanties - België - Zandhoven - Zorgverblijf Hooidonk

Najaar
 Zorgverblijf Hooidonk

Tijdens deze vakanties in Zorgverblijf Hooidonk laat jij al je zorgen los. In het hart 
van de Antwerpse Kempen word je in dit volledig aangepaste zorgverblijf verwend. 
Het is omgeven door een mooi wandelpark en de vrijwilligers werken een vrijblijvend 
animatieaanbod uit.  

Ontspannend genieten van de Kempen gehuld in herfstkleuren Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

25-09 tot 02-10-2020
OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

60

04-12 tot 11-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

Gedurende deze midweek bieden de vrijwilligers jou een boeiende waaier aan 
workshops aan, waarvoor je je naar eigen keuze kunt inschrijven. Vooraf kun je jouw 
persoonlijke programma samenstellen. Zo halen we de verborgen talenten in jou 
naar boven. 
Ter plaatse wordt een kleine bijdrage aangerekend voor de gebruikte materialen. 

Ontdek jouw verborgen talenten op deze prikkelvakantie thema 
verborgen talenten

25-10 tot 30-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

60

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 640 € 450 € 400 € 375 € 69

Je leert omgaan met spanning om je gezondheid en lichaamskwaliteit te verhogen. 
Dat doe je aan de hand van verschillende lichaamsoefeningen. Overdag maken 
ervaren lesgevers je wegwijs in eutonie en ’s avonds is er ruimte voor ontspanning 
en contact met de andere deelnemers. Dat alles in de prachtige natuur van de 
Kempen. 

Via eutonie op zoek naar harmonische lichaamsspanning thema  
eutonie

23-11 tot 27-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 665 € 475 € 425 € 400 € 55

Beleef, ontleed en analyseer de muziek tijdens het bespelen van verschillende 
instrumenten. We maken een uitstap in het teken van muziek en maken kennis met 
verschillende muziekgenres. We laten ons volledig omringen door de schoonheid van 
de muziek. Muzikaal genieten staat voorop tijdens deze midweek!

Laat je onderdompelen in de muziek thema 
muziek

12-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

35

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 625 € 435 € 385 € 360 € 55
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Groepsvakanties - België - Oud-Turnhout

Zorgverblijf Hooidonk is onze uitvalsbasis om ons volledig voor te bereiden op de 
feestdagen. We gaan winkelen in het Wijnegem Shoppingcentrum dat al helemaal in 
feeststemming is en gaan op zoek naar de gezelligste kerstmarkt. Knutsel je graag 
zelf kerstdecoratie? Ook dat kan deze week!  

Samen voorbereidingen treffen voor de feestdagen thema  
kerstshoppen

11-12 tot 18-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

60

Een Samana-vakantie in de kerstsfeer waar rust en gezelligheid centraal staan. De 
ruime waaier aan animatiemogelijkheden in het huis staan in het teken van Kerstmis, 
vriendschap en gezelligheid! Bezoekjes van vrienden en familie maken dat Hooidonk 
een gezellige thuis wordt.

Kerst vieren in een warme sfeer van  
vriendschap en geborgenheid thema  

Kerstmis

19-12 tot 26-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

60

We zetten 2021 in stijl in. We omarmen het eindejaar in groep, vieren de mooie 
momenten die we beleefd hebben en laten de mindere momenten achter ons 
om knallend het nieuwe jaar in te zetten. Uiteraard wordt er een extra feestelijk 
programma voorzien op oudejaar!

Gezelligheid troef tijdens de eindejaarsperiode thema 
nieuwjaar

28-12 tot 04-01-2021

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

60

Priorij Corsendonk
Priorij Corsendonk is een prachtig, eeuwen oud, beschermd monument, gelegen 
te midden van de Antwerpse Kempen. Dit voormalige klooster, oorspronkelijk 
gesticht in 1395, is een schitterend staaltje middeleeuwse architectuur. Zijn 
gewelvenkelder, monumentale kapittelzaal en goed bewaarde zolder zorgen voor 
een klassevolle en historische achtergrond voor al uw feesten, seminaries of 
weekends. 

Het uitgestrekte domein en de groene omgeving van de pittoreske Kempen, 
maken van de Priorij niet alleen een oase van rust, maar ook een perfecte 
uitvalsbasis voor wandelaars, �etsers, en natuurliefhebbers. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Priorij Corsendonk 
Corsendonk 5  
2360 Oud-Turnhout  
tel. 014 46 28 00  
www.corsendonkhotels.com

Oud-Turnhout









We logeren in Priorij Corsendonk, een prachtig eeuwenoud beschermd monument 
gelegen te midden van de Antwerpse Kempen. Dat is onze uitvalsbasis voor tal van 
leuke uitstappen. Het lotgenotencontact staat centraal tijdens deze 4 dagen. 

Een echte opkikker voor ex-mantelzorgers doelgroep 
ex-mantelzorgers

13-07 tot 16-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

12

PRIORIJ  
CORSENDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 605 € 415 € 365 € 340 n.v.t.

Groepsvakanties - België - Zandhoven - Zorgverblijf Hooidonk

NAJAAR 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

KERSTSHOPPEN - NIEUWJAAR
€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

KERSTMIS
€ 740 € 550 € 500 € 475 € 97
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Groepsvakanties - België - Velm

l’O de Vie
Hotel l’O de Vie in het rustige Zuid- Limburgse Haspengouw biedt zijn logés een 
ontspannend verblijf in een authentiek kasteel. Velm ligt op een boogscheut van 
Sint-Truiden, te midden van de rust, natuur en de Limburgse gastvrijheid.

Alle designkamers zijn o.a. uitgerust met bedden, telefoon, tv, koffie- en thee- 
voorzieningen, gratis wi�, douche, kluis en minibar. De 6 aangepaste 
comfortabele kamers ontvingen het label A+ en voldoen bijgevolg aan de 
toegankelijkheidsnormen eigen aan dit label.

Er bevindt zich op 200 m van het hotel een gratis parking. Betalend parkeren kan 
ook ondergronds vlak bij het hotel. Je kunt er gebruikmaken van het overdekte 
zwembad (met lift) tussen 7 en 9 uur ’s morgens en vanaf 20 uur ’s avonds.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel l’O de Vie 
Halingenstraat 76
3806 Velm
tel. 011 88 68 85
www.lodevie.be

Velm









Deze vakantie wordt volledig op maat samengesteld naar de interesse van de 
koppels die deelnemen. Willen jullie naar Sint-Truiden, Tongeren of toch liever een 
rustig dagje op het domein? Samen met de andere koppels stel jij je reis samen.  
Gezelligheid en culturele bezoekjes staan centraal!  

 Tot rust komen in Limburg samen met 4 koppels 

08-06 tot 12-06-2020
OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

9

L’O DE VIE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 545 € 355 € 305 € 280 n.v.t.

doelgroep 
koppels waarvan één partner  
(of beide partners) een chronische 
ziekte of beperking heeft

Neem de trap, fi ets naar je werk of wandel in een ommetje 
naar de bakker. Beweeg elke dag 30 minuten. 
Want bewegen is gezond. 
www.cm.be/gezondheidsfonds

CM. Jouw gezondheidsfonds.

WANDELEN 
IS EEN 
MARATHON 
LOPEN
Stap voor stap

imago_find_your_30_A4_advertentie_V1_samana.indd   1 29/10/19   09:20
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Groepsvakanties - België - Spa

België
 de Arde�en

Zorgverblijf Spa Nivezé
Zorgverblijf Spa Nivezé ligt aan de rand van de Hoge Venen in een 8 hectare 
groot natuurpark, op ongeveer 3 kilometer van het centrum van Spa. In 
het mooie wandelpark met vijver zijn verschillende verharde wandelpaden 
aangelegd. Zo geniet je ook als rolstoelgebruiker van het mooie en bosrijke 
domein.

Het vakantiecentrum straalt landelijke charme uit en is – ondanks 
de heuvelachtige omgeving – volledig aangepast aan de noden van 
rolstoelgebruikers. Alle kamers beschikken over douche, toilet, wastafel, eigen 
oproepsysteem en tv. De maaltijden zijn verzorgd, gevarieerd en worden 
genuttigd in het recent gerenoveerde restaurant. Kinesitherapie is hier mogelijk. 
Zorgverblijf Spa Nivezé heeft verschillende troeven: het typische koetshuis met 
open haard en terras, een kapsalon en een winkeltje waar je souvenirs kunt kopen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Zorgverblijf Spa Nivezé 
Route du Tonnelet 76 
4900 Spa 
tel. 087 79 00 00 
www.cm-zorgverblijven.be

Spa









De stad van water  

Spa is misschien wel de meest bekende stad van de Ardennen, al is het maar 
vanwege het bruisende mineraalwater dat overal in Europa wordt verkocht. 
Spa is van oudsher een kuuroord en water staat dus centraal in haar toeristi-
sche aantrekkingskracht.  

Net buiten het dorp vind je het meer van Warfaaz. Dit is een klein stuwmeer 
net buiten Spa, waar je aan de oevers een hapje kan eten!  

Stuwdam Gileppe 
De Gileppe stuwdam is een indrukwekkend bouwwerk in de Ardennen, nabij 
Jalhay. Het stuwmeer dat door deze dam gevormd wordt, heeft een capaciteit 
van maar liefst 25 miljoen m3 water! 

Deze enorme stuwdam behoort tot de oudste betonnen stuwdammen van Eu-
ropa. Hij is dan ook zeker een bezoekje waard. Je kan er prachtige wandelin-
gen maken langs het meer, over de stuwdam wandelen en de lift nemen naar 
de zeventig meter hoge uitzichttoren nemen.

Op stap in het bruisende Spa
Kostbaar contact 
met lotgenoten

Ik heb op deze vakantie een 
bijzondere vriendin mogen leren 
kennen en waar ik nu nog iedere 
maand met afspreek, eens naar 
de cinema gaan, een terrasje, 
eens shoppen...Het geeft me zo 
een goed gevoel dat ik iemand 
heb leren kennen waar ik alles 
kwijt kan ...Dankjewel Samana!

Samana-vakantieganger
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Naast het kuieren door de heuvelachtige en groene omgeving in Spa is er een 
aantrekkelijk activiteitenaanbod. Culturele parels zoals Luik of Maastricht zijn met 
een korte busrit bereikbaar. Een wandeling naar het meer van Warfaaz behoort ook 
tot de opties.

Deze week in Zorgverblijf Spa Nivezé staat voor een vakantie in je eigen ritme. Een 
weekje Ardennen, waarbij je kunt genieten van ontspannende keuzeactiviteiten, 
avondanimatie, daguitstap op maat, wandelingen in een prachtig natuurdomein, …  
Kortom een vakantie om volledig te herbronnen. Dit alles wordt gedragen door een 
pastorale medewerker die aan het denken zet en stilstaat bij al het heerlijke van 
deze week. 

Op ontdekking in de Ardennen

Heerlijk genieten in de natuur 

Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

doelgroep  
religieuzen

15-05 tot 22-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

75

22-05 tot 29-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
worden bepaald a.h.v. inschrijvingen

ORGANISATIE 
Samana MRB - tel. 02 240 87 72

70

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

30-10 tot 06-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

60

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 860 € 670 € 620 € 595 geen

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 860 € 670 € 620 € 595 geen

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 780 € 590 € 540 € 515 geen

We genieten in Spa van ontspannende activiteiten zoals wellness, een muziekquiz, 
spelletjes. En van gezellige babbels bij een glaasje! We maken ook een wandeling 
rond het meer van Warfaaz en gaan naar de markt. We hebben de hele week de bus 
ter beschikking, dus reken ook op een aantal busuitstappen. Een ideale vakantie met 
evenwicht tussen ontspanning en actie.

Actief genieten in de gezonde boslucht van Spa Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende, Veurne en Diksmuide

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

85

26-06 tot 03-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

19-06 tot 26-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

31-07 tot 07-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 870 € 680 € 630 € 605 geen

16-10 tot 23-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

45

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 950 € 760 € 710 € 685 geen
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Je krijgt verschillende workshops aangeboden die allemaal een raakvlak hebben 
met wellness en verwennen. Ook de vrijwilligers zetten zich gedurende de week in 
om jou op allerlei manieren te helpen ontspannen. Daarnaast wordt er nog  
1 leuke uitstap gepland. 

Tijdens deze midweek leren deskundige lesgevers je nieuwe technieken aan.  
Dat gebeurt in ieders tempo en volgens ieders mogelijkheden. Natuurlijk zijn er de 
helpende handen van vrijwilligers om je bij te staan. Ervaring is zeker niet nodig. 

Laat je verwennen van kop tot teen 

Creatieve midweek in huiselijke sfeer 

thema
verwennerij

thema
crea

09-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

04-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per midweek

€ 735 € 545 € 495 € 470 geen

De materiaalkosten zijn niet inbegrepen in de prijs (ca. € 30)

Maison de l’accueil
Beauraing, winter 1932. 5 kinderen zien verschillende keren de Heilige 
Maagd verschijnen. Eerst werden zij niet geloofd, maar uiteindelijk bleek 
dat zij de waarheid spraken. In 1949 erkende de bisschop van Namen het 
bovennatuurlijke karakter van deze verschijningen.
Beauraing groeide langzaam uit tot een bedevaartsoort waar jaarlijks zo’n 
150.000 pelgrims de Heilige Maagd met het Gouden Hart onder de meiboom 
komen aanbidden. Het heiligdom bevat onder andere de tuin waar Maria 
verscheen, een gastenverblijf en een prachtige votiefkapel.
 
We verblijven in het voormalige gebouw van het instituut van de ‘Soeurs de 
la Doctrine chrétienne’. Dat werd omgebouwd tot een volledig aangepast 
gastenverblijf voor pelgrims.
De ruime kamers zijn volledig rolstoeltoegankelijk. Het domein zelf heeft wel een 
steile helling waar rolstoelgebruikers mogelijk ondersteuning nodig hebben. Er is 
een wandelpad aangelegd dat heel geleidelijk stijgt.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Maison de l’accueil
Rue de l’Aubépine 12
5570 Beauraing
tel. 082 64 75 16

Beauraing









Gedurende deze zingevingsweek vertoef je op het Heiligdom Notre-Dame de 
Beauraing. We trekken er ook opuit naar enkele toeristische bezienswaardigheden in 
de buurt.  

Op zingevingsvakantie met een snuifje toerisme thema  
zingeving

22-04 tot 29-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

40

MAISON  
DE L’ACCUEIL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.035 € 845 € 795 € 770 € 49

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 860 € 670 € 620 € 595 geen

De workshops zijn inbegrepen in de prijs.
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We verblijven in een kleinschalige, familiale accommodatie waar je volledig tot 
rust kan komen. Natuurbeleving staat tijdens deze vakantie centraal. Het Wild- & 
Erlebnispark Daun, de wandeling Schalkenmehrener en een kijkje nemen in een 
echte uitgedoofde vulkaan zijn alvast enkele uitstappen die op het programma staan.

Qualitytime en natuurbeleving in het  
natuurpark Hoge Venen – Eifel bedevaart

thema  
natuurbeleving

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

3011-09 tot 18-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

20

KASTEEL  
CHAITYFONTAINE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 775 € 585 € 535 € 510 € 49

HOLZHEIMER HÜTTE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 645 € 455 € 405 € 380 n.v.t.

Holzheimer Hütte
Op een steenworp afstand van Nederland of Vlaanderen kun je heerlijk tot rust 
komen in de Holzheimer Hütte.

De Holzheimer Hütte is gelegen in het natuurpark Hoge Venen - Eifel, 
een prachtig grensgebied op 110 km van Maastricht met uitgestrekte 
hoogveengebieden, heuvels en vele kleine pittoreske dorpjes met karakteristieke 
witbepleisterde boerderijen.

De zeer ruime accommodatie beschikt over 10 slaapkamers. De Holzheimer 
Hütte is goed afgestemd op de wensen en behoeften van mindervaliden. Alle 
slaapkamers zijn voorzien van een ruime, rolstoelvriendelijke badkamer. Voor 
personen die extra voorzieningen nodig hebben zoals een ligdouche zijn er 
2 badkamers aanwezig. Daarnaast is er een zeer ruime woonkamer met een 
open keuken. sauna en jacuzzi zijn gratis te gebruiken zodat je volledig kunt 
ontspannen tijdens je vakantieweek.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Holzheimer Hütte 
Holzheim 157 
4760 Büllingen
tel. 0476 06 54 02
www.holzheimerhof.be

Büllingen





n.v.t.



Kasteel Chaityfontaine

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Château de Chaityfontaine 
Chaityfontaine 8 
4860 Pepinster 
tel. 04 360 91 71 
chaityfontaine@banneux-nd.be

Banneux









De redenen waarom mensen op bedevaart gaan zijn persoonlijk. Maar meestal 
is het resultaat voor iedereen hetzelfde. Een bedevaart ondernemen, brengt een 
innerlijke vrede met zich mee. In Banneux nemen we deel aan eucharistie-en 
gebedsvieringen, kaarsjesprocessies, kruisweg, boeteviering en zalving. Bedevaart 
vieren mag een aangename en plezierige belevenis zijn waaruit iedereen weer 
genoeg kracht put. 

Samen op zoek naar zingeving en geborgenheid

Kasteel Chaityfontaine verwelkomt je in een rustige en comfortabele omgeving.  
Het kasteel ligt op enkele meters van de bron van het Heiligdom van Banneux. 
Banneux is een dorp bij Louveigné in de gemeente Sprimont. Het ligt tussen 
Luik en Spa.

Beneden in het kasteel bevindt zich de eetkamer en een salon met tv. 
De meeste kamers zijn voorzien van badkamer met toilet. Er zijn enkele 
eenpersoonskamers beschikbaar. Het kasteel heeft een eenvoudige, rustieke 
kapel. Wie graag van de zon geniet, kan terecht op het grote terras met 
prachtig uitzicht op de weilanden en bossen. De omgeving van het verblijf heeft 
voldoende mogelijkheden om aangename wandelingen te maken.
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Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Dit is een modern vakantiecentrum gelegen aan de oevers van de Ourthe 
tussen Bastogne en La Roche en in de buurt van Durbuy, Monschau en het 
groothertogdom Luxemburg. De ruime kamers beschikken over een douche, 
toilet, tv en terras. Daarnaast zijn er 5 speciaal uitgeruste en toegankelijke 
kamers. 

Je kunt hier in het vakantiecentrum naar het overdekte zwembad of een balletje 
gooien op de overdekte petanquebaan. Er is ook een hobbyzaal en een ruime, 
gezellige bar. Je geniet van heerlijke en gevarieerde maaltijden in buffetvorm. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Ol Fosse d’Outh 1 
6660 Houffalize 
tel. 078 156 100 
www.vayamundo.be

Houffalize









Ontdek deze prachtige Samana-bestemming in de Ardennen. Nergens in 
België is de natuur nog zo puur en ongerept als in Houffalize. De ideale 
uitvalsbasis voor natuurliefhebbers die op zoek zijn naar rust. Overal vind je 
bewegwijzerde routes die je naar de mooiste plekjes van de Ardennen leiden 
en een bezoek aan Durbuy met zijn middeleeuwse centrum is ook een optie.  
Nagenieten kan in de wellness van het hotel! 

Een parel in de uitgestrekte Ourthe-vallei thema  
natuurbeleving

18-10 tot 25-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

35

VAYAMUNDO  
OL FOSSE D’OUTH

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.245 € 1.055 € 1.005 € 980 € 105

Nederl�d
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Hotel Spelderholt
Op een prachtig landgoed in Beekbergen, vlak onder Apeldoorn, ligt het 
schitterende Hotel Spelderholt. Deze accommodatie aan de bosrand is modern 
ingericht en telt 33 riante hotelkamers.

Hotel Spelderholt beschikt over vele  praktische aanpassingen. Zo zijn er aan-
gepaste hotelkamers, waardoor ook  mensen met een beperking hier  comfortabel 
kunnen verblijven.  
De hotelkamers beschikken allemaal over een telefoon en een gratis televisie- 
en internetaansluiting via wi�. Hotel Spelderholt biedt tal van faciliteiten in de 
prachtige omgeving van de Veluwe.
 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Spelderholt
Spelderholt 9  
7361 DA Beekbergen
Nederland
tel. 0031 555 068 805
www.parcspelderholt.nl

Beekbergen









Op een prachtig landgoed in Beekbergen, ligt het schitterende Hotel Spelderholt. 
Een stadsbezoek, mooie natuurwandelingen en een bezoek aan een museum staan 
op het programma. ’s Avonds genieten we van ontspanning in het hotel. 

Genieten in de Hoge Veluwe Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

10-04 tot 17-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Huizingen, Zaventem en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

09-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

HOTEL  
SPELDERHOLT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.065 € 875 € 825 € 800 € 179

HOTEL  
SPELDERHOLT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.335 € 1.145 € 1.095 € 1.070 € 179

HOTEL  
SPELDERHOLT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 990 € 800 € 750 € 725 € 179

HOTEL  
SPELDERHOLT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 990 € 800 € 750 € 725 € 179

Onder een-op-eenbegeleiding breng je een bezoek aan Apeldoorn of Arnhem, 
geniet je van de natuur in de Hoge Veluwe en kom je tot rust in het zwembad van het 
hotel.  We plannen wandelingen en �etstochten door het natuurpark en brengen een 
bezoek aan het Kröller-Müller Museum. 

Deze unieke vakantieformule is gericht op mantelzorgers die dag in dag uit 
zorg dragen voor hun partner of familielid. Er kan samen maar zeker ook 
apart ontspannen worden. Voor mantelzorgers biedt de omgeving voldoende 
excursiemogelijkheden. Ook de zieke partner wordt in dit volledig aangepaste verblijf 
in de watten gelegd. Voorafgaand aan deze vakantie vindt er een infoavond plaats. 

Breng samen met gelijkgestemden een bezoek aan Apeldoorn of Arnhem, geniet 
van de natuur in de Hoge Veluwe en kom tot rust in het zwembad van het hotel. We 
plannen wandelingen en �etstochten door het natuurpark en brengen een bezoek 
aan het Kröller-Müller Museum.  

Genieten van de Hoge Veluwe voor mensen  
die slechtziend of blind zijn 

Vakantie met zorg en aandacht voor mantelzorgers  
en hun zieke partner 

Hoge Veluwe voor mensen met een  
psychische kwetsbaarheid

doelgroep 
blinden en slechtzienden

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

45

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

35

Groepsvakanties - Nederland - Beekbergen

doelgroep
mantelzorgers en de personen 
voor wie ze zorgen

doelgroep 
personen met een psychische 
kwetsbaarheid
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Groepsvakanties - Nederland - BredaGroepsvakanties - Nederland - Bergeijk

De Putse Hoeve
Bergeijk is een gezellig dorpje in de Brabantse Kempen in Nederland. De zeer 
toegankelijke Putse Hoeve ligt in een rustige, groene omgeving. Het gebouw staat 
volledig ter beschikking van onze groep, wat optimale privacy en een warme 
huiselijke sfeer mogelijk maakt. 

Je logeert in aangepaste slaapkamers met eigen, aangepast sanitair. De eethoek 
en het salon zijn iets groter dan thuis en de bar is ook iets uitgebreider, maar 
de huiselijkheid is er niet minder om. De aanliggende dorpen bieden heel wat 
interessante uitstapmogelijkheden.

Bergeijk









Hier kan je tijd nemen voor jezelf. Onder leiding van ervaren lesgevers is er de 
mogelijkheid om creatief bezig te zijn en te genieten van de natuur. Je ziet en hoort 
ze niet alleen maar kan ze ook ruiken en voelen.
Na de inspanning wordt ook gezorgd voor de ontspanning. Dit kan met een 
wandeling in de omgeving, een babbel met een kopje koffie op het terras onder de 
platanen of een heerlijke massage.

In dit luxueuze volledig aangepaste viersterrenverblijf, weet u niet in welk gezellige 
hoekje eerst te vertoeven. De markt van Breda bereik je na 10 minuten wandelen en 
ook andere historische bezienswaardigheden liggen binnen bereik. Alle ingrediënten 
zijn hier aanwezig om een volledig persoonlijk programma uit te werken. Op een 
voorafgaande infoavond informeren we graag over de mogelijkheden en luisteren we 
naar jouw wensen. 

Onthaasten in een creatieve omgeving Vakantie op maat in het centrum van Bredathema  
crea

24-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

30 14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

DE PUTSE HOEVE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 760 € 570 € 520 € 495 geen

HOTEL MERLINDE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.175 € 985 € 935 € 910 € 210

Hotel Merlinde
Breda is een gezellige, bruisende winkelstad en staat bol van de historische 
monumenten, musea en galerieën. Je kunt er heerlijk uitgaan. En dat alles met 
4000 ha natuur om de hoek waarin het zalig �etsen en wandelen is! Wat wil je nog 
meer?
Een sprankelende, gezellige Brabantse stad met een sfeervol, historisch stadshart.  
Het rijke verleden en het bruisende heden gaan er naadloos in elkaar over.

Als een historisch gebouw uit de 19de eeuw, een gastronomische hotspot en 
een ontspannende privéwellness, biedt Hotel Merlinde het hoogste niveau van 
gastvrijheid aan zijn gasten. Het hotel vind je in het centrum van Breda, de Parel van 
het Zuiden. Iedereen kan hier heerlijk ontspannen en tot rust komen. Bij mooi weer, 
neem je plaats op de patio om volop te genieten. 

De kamers zijn rolstoeltoegankelijk en hebben een douche, toilet, haardroger, 
handdoekenset en verzorgingsproducten. Ruime kledingkast, kluis en �atscreen-tv  
met kabelzenders.  
Op alle kamers zijn koffie- en theefaciliteiten.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Merlinde Breda
Schorsmolenstraat 6
4811VP Breda
Nederland
tel. 0031 76 751 3000
www.hotelmerlinde.nl

Breda









CONTACTGEGEVENS HOTEL

De Putse Hoeve
Oude Postelseweg 14
5571 LS Bergeijk
Nederland
tel. 0031 497 571 032
www.deputsehoeve.nl 

doelgroep 
personen die zelf graag hun  
programma bepalen
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Groepsvakanties - Nederland - DoornGroepsvakanties - Nederland - De Rijp

Hotel De Rijper Eilanden
Hotel De Rijper Eilanden is gelegen in het westen van Nederland, een dertigtal 
kilometer boven Amsterdam en ongeveer 500 meter van het centrum van De Rijp. 

De zeer ruime kamers zijn voorzien van een douche, toilet en telefoon. 
Alle verdiepingen zijn drempelvrij. Alle kamers zijn perfect toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Er is een gezellige eetruimte en een erg ruime bar. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel De Rijper Eilanden
Zuiddijk 2 a
1483 MA De Rijp
Nederland
tel. 0031 299 675 656
www.derijpereilanden.nl

De Rijp









Dit volledig aangepaste verblijf ligt midden in de prachtige Eilandspolder. Maar ook 
Amsterdam en Alkmaar liggen om de hoek. Natuur en cultuur gaan hier hand in 
hand, verwacht dus zeker enkele excursies.  

Door de enorme aangepastheid van dit hotel en de uitstraling van het omliggende 
park kun je hier niet anders dan volop genieten. Utrecht ligt vlakbij en nodigt uit 
tot gezellige terrasjes en shopping. De omgeving gaan we alvast verkennen dus 
verwacht meerdere ontspannende excursies. 

Pak je klompen in en kom mee! Beleef de prachtige natuur van de Utrechtse Heuvelrug Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

29-05 tot 05-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

40 04-04 tot 11-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

10-10 tot 17-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45
HOTEL DE RIJPER 
EILANDEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.155 € 965 € 915 € 890 € 165

HOTEL  
NIEUW HYDEPARK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.090 € 900 € 850 € 825 n.v.t.

Hotel Nieuw Hydepark
Vlak bij de gemeente Utrecht ligt het mooie dorp Doorn. Het dorp heeft een lange 
geschiedenis en ligt in het nationaal park ‘de Utrechtse Heuvelrug’. Prachtige fauna 
en �ora zijn hier dus nooit ver te zoeken.

Het groepshotel Nieuw Hydepark, was tot voorheen beter bekend als het F.D. 
Roosevelthuis. Recentelijk werd beslist om dit Roosevelthuis volledig te vernieuwen 
en om te dopen tot Nieuw Hydepark, een hotel waar mensen terechtkunnen voor 
een aangenaam verblijf in een volledig aangepaste accommodatie.

Op de begane grond bevindt zich zowel het restaurant, als de recreatieruimte als de 
aangepaste kamers voor de gasten.  
Daarnaast is er een mooi terras met zicht op de vijver. Nieuw Hydepark staat nu al 
bekend als een ideale plek voor bezinning, rust, ontmoeting en vakantie.
Of je nu zorg nodig hebt of niet, in het Nieuw Hydepark breng je een heerlijke 
vakantie door.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Nieuw Hydepark 
Driebergsestraatweg 50  
3941 ZX Doorn  
Nederland
tel. 0031 343 51 52 34 
www.nieuwhydepark.nl

Doorn
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Groepsvakanties - Nederland - ErmeloGroepsvakanties - Nederland - Egmond aan Zee

Hotel Zuiderduin
Hotel Zuiderduin ligt in het duingebied van Egmond aan Zee op 100 meter van 
het strand. Het hotel beschikt over 365 kamers, onderverdeeld in hotelkamers, 
appartementen, studio’s en suites. Alle kamers beschikken over een kluisje en 
in alle badkamers is een föhn aanwezig. In alle kamers en openbare ruimtes 
kun je gratis gebruikmaken van wi�. Het hotel zelf heeft ontzettend veel te 
bieden aan ontspanningsmogelijkheden. Er is een leuke pub, een bowlingbaan, 
een �etsverhuurloket en een zwembad (dat laatste is niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers). Daarnaast is er een wellness die op afspraak gereserveerd kan 
worden.

Het hotel ligt ook vlak bij het strand en het gezellige centrum met veel restaurants en 
terrasjes. De prachtige omgeving met strand, duinen en bossen is bij uitstek geschikt 
voor een wandel- of �etstocht.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Zuiderduin
Zeeweg 52
1931 VL Egmond aan Zee
Nederland
tel. 0031 727 50 20 00
www.zuiderduin.nl

Egmond aan Zee









Dit is echt een topbestemming. Zowel de ideale ligging, aan het strand en vlak bij het 
centrum, als de uitgebreide faciliteiten van het hotel dragen bij tot een uitmuntend 
vakantiegevoel! Er staan ook daguitstappen op het programma. Laat de vakantie 
maar beginnen.

Geniet van de nabijgelegen rolstoeltoegankelijke bossen, het parklandschap en de 
prachtige havenplaatsjes. Dit is een actieve en toeristische vakantie met halve- of 
volledaguitstappen. 

Een week genieten in het duingebied van Egmond aan Zee Ervaar het heerlijke buitenleven van Ermelo Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

29-06 tot 06-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen, Kessel-Lo en Zaventem

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

35 20-06 tot 27-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

06-07 tot 13-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

25 26-09 tot 03-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

45

Hotel Dennenheul
Dennenheul in Ermelo is een kleinschalig en intiem hotel gelegen in het midden van 
Nederland. Daardoor zit je onmiddellijk midden in de actie. Zowel de kamers als de 
publieke ruimtes zijn schitterend ingericht! Op het sfeervolle buitenterras en in de 
stijlvolle lounge geniet je van een drankje tegen een democratische prijs. 

Er zijn 32 hotelkamers en die zijn allemaal rolstoeltoegankelijk. Er is een televisie, 
dubbelbed, safe en oproep systeem. Verder biedt Dennenheul ook 2 volledig 
aangepaste kamers. Heel het huis is afgestemd op blinde en slechtziende personen. 
Dennenheul straalt gewoonweg klasse uit: een toplocatie!

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Groepsaccommodatie Dennenheul 
Paul Krugerweg 45 
3851 ZH Ermelo 
Nederland 
tel. 0031 341 56 86 00 
www.groepshotels.com

Ermelo





n.v.t.



HOTEL ZUIDERDUIN Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.530 € 1.340 € 1.290 € 1.265 € 210

HOTEL ZUIDERDUIN Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.355 € 1.165 € 1.115 € 1.090 € 149

HOTEL  
DENNENHEUL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.120 € 930 € 880 € 855 n.v.t.

HOTEL  
DENNENHEUL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.095 € 905 € 855 € 830 n.v.t.
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Groepsvakanties - Nederland - HavelteGroepsvakanties - Nederland - Ermelo

De Heerlickheijd van Ermelo
Het luxe viersterrenhotel Heerlickheijd van Ermelo ligt aan de rand van het dorp 
Ermelo in het nationale park De Hoge Veluwe. Bos, heide, water en weide, Ermelo 
heeft het allemaal. Het is de ideale uitvalsbasis voor heerlijke wandelingen in de 
omgeving.  

 
Het hotel beschikt over 127 kamers, een restaurant met terras, gezellige 
ruime lounge, bar met bowlingbanen, beauty & health center, �tness & een 
wellnesscentrum met een overdekt zwembad, Turks stoombad, whirlpool & Finse 
sauna’s. Alle kamers zijn voorzien van badkamer met douche of bad, tv, telefoon, 
airconditioning, wi�, kluisje en koffie- en theefaciliteiten. Enkele rolstoeltoegankelijke 
kamers beschikken over een extra aangepaste badkamer. 

 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Heerlickheijd van Ermelo 
Staringlaan 1 
3852 LA Ermelo 
Nederland  
tel. 0031 341 56 85 85 
www.heerlickheijdvanermelo.nl

Ermelo









Over de boulevard in Harderwijk is het heerlijk wandelen, net zoals in het 
natuurdomein Oud Groevenbeek. We maken een rondvaart in Giethoorn, Venetië 
van het Noorden, en gaan op stap in Lelystad en het authentieke Amersfoort. Ook 
een bezoek aan een orchideeënhoeve, forellenkwekerij en het zeilschip Batavia zijn 
een must tijdens deze vakantie.

Actieve vakantie voor werkende mensen doelgroep  
min 60 jarigen

09-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

18 03-08 tot 10-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

30

DE HEERLICKHEIJD 
VAN ERMELO

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 945 € 755 € 705 € 680 € 336

MARINUSHOEVE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 970 € 880 € 730 € 705 € 70

Marinushoeve
Hou je van luxe en comfort? Dan is de groepsaccommodatie in Havelte dé vakantie-
bestemming voor jou. Aan werkelijk alles is gedacht om de gasten een �jn verblijf te 
bezorgen. Een grote living met comfortabele zetels, professionele keuken alsook een 
airtrampoline en een privésauna. Een ontspanningsruimte met pooltafel en een Xbox 
maken het helemaal af. ’s Avonds kun je genieten van een barbecue op het grote 
terras.

Het vakantiehuis ligt aan de rand van een kleinschalig vakantiepark. Je kunt er 
meteen de natuur in via de goed begaanbare en verharde wandelpaden. Aan 
�etsroutes geen gebrek in het walhalla van de �etsliefhebber. Dat is ongetwijfeld een 
topbestemming.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Marinushoeve
Nieuwe Ruiterweg 5 
7971 PS Havelte 
Nederland 
tel. 0031 521 34 13 20

Havelte





n.v.t.



Dit is een actieve vakantie waar je mee beslist in de uitstappen, catering en andere 
activiteiten. Laat alles voor wat het is. Even weg van tv en telefoon en zelf ervaren en 
ontdekken. We gaan terug naar de basis en beleven de Oerprovincie van Nederland. 
Witte wieven, die bestaan toch niet echt of zijn dat toch geen �arden mist daar … 
Ontdek het zelf en ga op avontuur in Drenthe. Het hunebedcentrum, Leeuwarden, 
het gevangenismuseum, het monumentendorp Orvelte of een frisse duik in het 
zwembad … wie reist mee naar deze mooie provincie in Nederland en schrikt er niet 
van om verschillende dagen naeen een daguitstap te doen?

Ontdek je oerinstinct

minibus 
zonder lift

doelgroep
werkende mensen tussen  
30 tot 50 jaar
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Groepsvakanties - Nederland - LuyksgestelGroepsvakanties - Nederland - Lemele

Het Landhuis
Lemele vinden we in het oosten van Nederland in de provincie Overijssel. Een 
provincie die bestaat uit riviertjes en beekjes. Een plaats waar polders en meertjes 
overheersen.

Het vijfsterrenvakantiecentrum Imminkhoeve ligt aan de voet van de Lemelerberg op 
loopafstand van het centrum van de gezellige plaats Ommen. Het vakantiecentrum 
met verschillende gescheiden accommodaties, is volledig aangepast aan de wensen 
van mensen met een beperking. De accommodatie waarvan wij gebruikmaken 
is het Landhuis. Dit gebouw is in 2013 geheel nieuw opgetrokken en voorzien 
van de modernste snufjes. Het heeft een eigen tuin en terras. We kunnen er zelfs 
gebruikmaken van rolstoel�etsen. 

Het vakantiecentrum heeft  een groot park met verharde wandelpaden. Je kan er ook 
minigolfen, petanquen, gebruik maken van rolstoel�etsen en oud-Hollandse spelen. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantiecentrum Imminkhoeve  
Het Landhuis
Lemelerweg 41, 8148 Lemele
Nederland
tel. 0031 572 331 284
www.imminkhoeve.nl

Lemele









In dit volledig aangepaste zorghotel kom je helemaal thuis. Er is een eigen tuin en 
terras en het terrein biedt heel wat animatiemogelijkheden. Daarnaast worden er 
meerdere ontspannende excursies gedaan.  

Zalige vakantie in een landschap waar  
poldertjes en meertjes overheersen Kies hieronder de periode  

die jou het best past.

08-08 tot 15-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

15-08 tot 22-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

50

De Postelhoef
Vakantiehotel De Postelhoef ligt midden in de vrije natuur van Nederlands Brabant, 
ver weg van drukte en lawaai. Rondom ligt een grote tuin van 1,5 hectare met 
wandelpaden en zitbankjes.

De Postelhoef is zeer goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Alle kamers 
beschikken over een douche, toilet, tv, telefoon en oproepsysteem. In de aangepaste 
kamers beneden staat minstens 1 hoog-laagbed. Kortom, al het noodzakelijke  
comfort voor een aangenaam verblijf. Het vakantiehotel biedt een recreatieruimte, 
serre, tv- en leeskamer, grote tuin met diverse zon- en schaduwterrassen,  
petanquebaan en toegankelijk verwarmd buitenzwembad. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

De Postelhoef 
Boscheind 73 
5575 AA Luyksgestel 
Nederland 
tel. 0031 497 541 426 
www.postelhoef.nl

Luyksgestel









Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

11-07 tot 18-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

50

18-07 tot 25-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

50

Luyksgestel vormt de uitvalsbasis voor een zomerse topvakantie. De natuurpracht 
van de Kempen nodigt uit tot heerlijke uitstappen in de omgeving. We trekken naar 
Valkenswaard, bezoeken een alpacaboederij en wandelen op een voormalige 
smokkelaarsroute. Maar natuurlijk is er voldoende tijd voor een terrasje, een spelletje 
jeu de boules of een duikpartij in het kleine verwarmde buitenzwembad van ons 
hotel. Kortom, maak je klaar voor een gezellige vakantie bij onze noorderburen!

Over de schreve

HET LANDHUIS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.030 € 840 € 790 € 765 n.v.t.

HET LANDHUIS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.150 € 960 € 910 € 885 n.v.t.

DE POSTELHOEF Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.230 € 1.040 € 990 € 965 € 60
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Groepsvakanties - Nederland - MechelenGroepsvakanties / Vakanties op maat - Land - xxx

De Heerenhof
Hotel De Heerenhof is gelegen in het zuiden van Nederlands Zuid-Limburg, vlak bij 
het drielandenpunt. Het Nederlandse Mechelen is ontstaan als nederzetting rond het 
landgoed van de graven van Limburg, rijkelijk gevoed door de rivier Geul. Dit is de 
bakermat van de rijke Limburgse traditie.

De Heerenhof is een droom voor iedere vakantieganger. Daardoor krijgt iedereen 
de kans om optimaal te genieten. Iedere vakantieganger is welkom. De locatie is 
zodanig aangepast dat je hier de zorg krijgt die je nodig hebt.

Je logeert in zeer ruime kamers. Elke kamer heeft toegankelijk sanitair, een 
inrijdouche, een hoog-laagbed, een oproepsysteem en tv. De zaal en bar zijn 
uitgerust met de nieuwste installaties voor een gezellige karaoke- of �lmavond. 
Uitblazen na al dat toeristische geweld kan op het intieme terras op het binnenplein. 
Typisch ‘Limburgs’: bourgondisch, stijlvol, rustig, landelijk en sereen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Groepshotel de Heerenhof
Heerenhofweg 9
6281 AR Mechelen
Nederland
tel. 0031 434 553 832
www.deheerenhof.nl

Mechelen









Valkenburg en Maastricht liggen in de buurt, maar je hoeft niet ver te gaan want 
dit mooie hotel in hoevestijl heeft alles wat je nodig hebt om in vakantiestemming 
te komen. Het is volledig aangepast aan jouw zorgen en noden. Het is een actieve 
vakantie, dus een bezoek aan het drielandenpunt mag vast en zeker niet ontbreken. 
De omgeving gaan we alvast verkennen dus verwacht meerdere ontspannende 
excursies. 

Hier ervaar je de echte Nederlandse gastvrijheid Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

04-07 tot 11-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

25-07 tot 01-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

19-09 tot 26-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

Groepsvakanties - Nederland - Luyksgestel - De Postelhoef

DE HEERENHOF Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.090 € 900 € 850 € 825 n.v.t.

DE HEERENHOF Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.005 € 915 € 765 € 740 n.v.t.

Tijdens deze vakantie deel je de zorg voor je partner met vrijwilligers. Als 
mantelzorger geniet je van een mooi vakantieaanbod. Je partner kan meedoen, 
genieten van een eigen programma, of later aansluiten. In de buurt zijn er allerlei 
bezienswaardigheden die je kan bezoeken, maar ook gewoon een terrasje doen, 
behoort tot de mogelijkheden. 

Tijdens deze vakantie krijg je de tijd en ruimte om écht tot rust te komen. Een 
boswandeling, lotgenotencontact en verschillende activiteiten zijn de ideale tools 
daarvoor. Het belangrijkste is dat jij je vakantie zelf invult; wil je volop verwend 
worden, of wil je er liever opuit trekken? Het kan allemaal!  

Vakantie in samenwerking met Kom op Tegen Kanker.

Vakantie voor mantelzorgers met een partner  
met dementie

Genieten voor mensen met kanker doelgroep  
personen met kanker

13-06 tot 20-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

54

25-07 tot 01-08-2020 45

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

DE POSTELHOEF Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.230 € 1.040 € 990 € 965 € 60

doelgroep 
personen met dementie en  
hun mantelzorger
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Groepsvakanties - Nederland - OostkapelleGroepsvakanties - Nederland - Mechelen - De Heerenhof

De Heerenhof is een droom voor iedere vakantieganger. Iedereen krijgt hier de kans 
om optimaal te genieten van verschillende uitstappen, wandelingen in de mooie 
omgeving en het contact met andere mantelzorgers. 

Een week ontspanning voor mantelzorgers en hun partner 

11-07 tot 18-07-2020 32

DE HEERENHOF Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.090 € 900 € 850 € 825 n.v.t.

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

Strandhotel Bos en Duin
Het hotel, direct aan de zee gelegen, heeft goed begrepen wat de gast verwacht: 
rust, ruimte en vriendelijkheid. Elk element komt hier volledig tot zijn recht.
Het royale en tegelijkertijd knusse familiehotel beschikt over 49 kamers. Met 
zonovergoten terrassen, een rustieke lounge, sfeervolle bar en modern restaurant 
biedt het team jou een zee aan comfort.
Bos & Duin ligt op het waterrijke schiereiland Walcheren, direct aan de rand van het 
mooiste strand van Nederland.
Het Zeeuwse Oostkapelle ligt op enkele kilometers afstand van het mooie en 
gezellige Veere, met zijn vele boetiekjes, terrasjes en golfbaan in de duinen. Dé plek 
waar welzijn en natuur samenvallen.

Strandhotel Bos en Duin ligt aan de rand van het bos ‘De Manteling’. Dit bos met zijn 
unieke begroeiing loopt helemaal tot aan de statige buitenplaatsen van Domburg.
Het strand ligt op 500 meter van het hotel. Na een kleine wandeling door de duinen, 
sta je aan een van de breedste zandstranden van Nederland, dat ook nog eens ieder 
jaar beloond wordt met de blauwe vlag. Een symbool voor schoon en veilig water, 
mooie natuur en een gezond milieu.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Strandhotel Bos en Duin 
Duinweg 82
4356 GD Oostkapelle 
Nederland
tel. 0031 118 58 31 10
www.hotelbosenduin.nl

Oostkapelle









Dit mooie hotel situeert zich op wandelafstand van de duinen en aan de rand van 
het bos. Alsof dat nog niet genoeg is, liggen er nog heel wat gezellige stadjes in de 
omgeving. Verwacht dus meerdere ontspannende excursies. 

Heerlijk verblijven, direct aan de rand van het mooiste 
strand van Nederland

19-06 tot 26-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Limburg

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

20

STRANDHOTEL  
BOS EN DUIN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.400 € 1.210 € 1.160 € 1.135 € 330

doelgroep 
mantelzorgers en de personen 
voor wie ze zorgen
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Groepsvakanties - Nederland - ValkenburgGroepsvakanties - Nederland - Rijs

Hotel Gaasterland
De Zuiderzee is er al lang niet meer, maar de sfeer en de herinneringen zijn nog 
voelbaar rond Rijs. De Friese stadjes dreven hier ooit handel in wijn, aardewerk, wol, 
zuivel, zout en vis tot diep in Rusland. In een brede strook langs de kust van het 
IJsselmeer vind je nog altijd het merkwaardigste landschap van Nederland: ruisende 
bossen, grazige weiden, prachtige natuurgebieden, uitgestrekte meren, historische 
steden en dorpen.

Hotel Gaasterland ligt aan de rand van het mooie Rijsterbos en is voorzien 
van alle moderne comfort. Met 70 ruime kamers, uitgerust met tv, telefoon en 
badkamer met toilet, lavabo en douche (of ligbad) biedt dit hotel zeker ook 
voldoende mogelijkheden voor personen met een beperking. De maaltijden worden 
aangeboden in buffet vorm. Thee en koffie zijn gedurende het hele verblijf gratis, met 
zelfbediening.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Gaasterland
Marderleane 21
8572 WG Rijs
Nederland
tel. 0031 514 581 741
www.hotel-gaasterland.nl

Rijs









Geniet tijdens deze vakantie van de vele leuke Friese stadjes en een rondvaart op 
het IJsselmeer. Dit is een actieve vakantie met enkele uitstappen. Een bezoek aan 
het stadje Sneek of aan een orchideeënhoeve of schaatsmuseum? Het kan allemaal, 
terwijl genieten centraal staat.

Heerlijk toeven in de Friese natuur Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

50

05-06 tot 12-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

46

Hotel Schaepkens St-Fijt
In het pittoreske Valkenburg aan de Geul, op maar een paar 100 meter afstand van 
het centrum, ligt het sfeervolle drie- en viersterrenhotel Hotel Schaepkens St-Fijt. 
Dit gezellige familiehotel is een van de bekendste hotels in deze Zuid-Limburgse 
stad. Het is niet alleen prachtig gelegen, maar beschikt ook over een uitstekend 
restaurant, een sfeervolle bar en een prachtige tuin met groot terras. Je proeft bij 
Hotel Schaepkens St-Fijt direct de typische Limburgse gastvrijheid. 

Het hotel en de kamers zijn zeer toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de 
Polfermolen, op ca. 700 meter van het hotel, vind je een buiten- en binnenzwembad, 
�tnessruimte en sauna, volledig gratis voor de hotelgasten. Bovendien beschikt 
Valkenburg over een luxueus thermencomplex waar je je kunt onderdompelen in 
verschillende deugddoende baden.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Schaepkens van St-Fijt 
Nieuweweg 40-44 
6301 EV Valkenburg aan de Geul 
Nederland 
tel. 0031 43 601 20 00 
www.hotelschaepkens.nl

Valkenburg









Tijdens deze vakantie heb je veel keuzevrijheid. Zwemmen, een wijnproeverij, 
een bezoek aan het museum in Schimmert, Valkenburg verkennen, wellness, 
marktbezoek in St. Gerlach, ... alles is mogelijk. Sittard en de Fluweelengrot bezoek 
je zeker ook!

In Valkenburg wordt jaarlijks een grote kerstmarkt georganiseerd in de mergelgrotten. 
Samen bezoeken we de kerstmarkt, snuiven de kerstsfeer op in dit gezellige 
Nederlandse stadje en doen de nodige kerstinkopen. Er is geen betere plek om echt 
naar de feestdagen toe te leven! 

Genieten in Nederlands Zuid-Limburg

Een weekend kerstshoppen op een unieke locatie thema  
kerstmarkt

21-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende en Diksmuide

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

45

16-11 tot 20-11-2020 20

HOTEL  
SCHAEPKENS ST-FIJT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 700 € 510 € 460 € 435 € 88

HOTEL  
SCHAEPKENS ST-FIJT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 775 € 585 € 535 € 510 € 88

HOTEL  
GAASTERLAND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 935 € 745 € 695 € 670 € 60

HOTEL  
GAASTERLAND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 945 € 755 € 705 € 680 € 60

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90
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Groepsvakanties - Nederland - VlodropGroepsvakanties - Nederland - Vlieland

Strandhotel Seeduyn
Strandhotel Seeduyn (4 sterren) op  Vlieland ligt op een locatie die met recht en 
reden uniek te noemen is voor Nederland. 

Nergens vind je een hotel in Nederland zo vrij én dicht aan zee. Geen verkeer 
of drukke boulevard, alleen de geur van de zee en het geruis van de golven. 
Het hotel ademt een zeer ongedwongen sfeer. Overal geniet je van fantastische 
uitzichten over de Noordzee en het eiland Vlieland. Het gezellige dorp Oost-
Vlieland ligt op nog geen kilometer afstand, de bus van en naar de veerboot 
stopt voor het hotel. Vele �ets- en wandelpaden hebben hun startpunt bij de 
ingang van Strandhotel Seeduyn.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Strandhotel Seeduyn 
Badweg 3  
8899 BV Vlieland 
Nederland 
tel. 0031 562 45 15 60 
www.westcordhotels.nl

Vlieland









Dit pareltje aan het strand is de ideale uitvalsbasis om zeehonden te bezichtigen, 
kleine haaien te aaien en te genieten op het strand van Vlieland. Een weekje weg 
in de zeelucht! Bij het Strandhotel Seeduyn kun je ook genieten van de faciliteiten, 
zoals de wellness, het zwembad en de bowling.  

Onze vakantieformule biedt ontspanning op maat, met oog voor de mantelzorger 
en de unieke belevingswereld van de persoon met dementie. Een ervaren ploeg 
vrijwilligers stemt de zorg af op de mogelijkheden, wensen en behoeften van mensen 
met dementie, altijd in overleg met de mantelzorger. 

Voorafgaand aan deze vakantie vindt er een infoavond plaats. 

Verken Vlieland in al zijn unieke facetten
Vakantie met zorg en aandacht voor mantelzorgers en 
hun partner met dementie

07-06 tot 12-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

35 07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

STRANDHOTEL 
SEEDUYN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.065 € 875 € 825 € 800 € 125

BOSHOTEL  
VLODROP

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.195 € 1.005 € 955 € 930 € 175

Boshotel Vlodrop
Boshotel Vlodrop is een uitermate comfortabel hotel waar je op je wenken wordt 
bediend met alle luxe die je van een viersterrenhotel mag verwachten. Het hotel is de 
ideale uitvalsbasis voor een ontspannende vakantie.
Nationaal Park De Meinweg waar Boshotel Vlodrop zich in bevindt is een uniek 
natuurgebied. Het gebied leent zich uitstekend voor wandelingen en �etstochten. In 
het hotel zijn verschillende routes te krijgen en �etsen te huur.

Het hotel beschikt over een aantal kamers die extra aangepast zijn voor 
rolstoelgebruikers. De hotelgasten mogen gratis gebruikmaken van het zwembad, 
jacuzzi en sauna. In het hotel bevindt zich ook het wellnesscenter Vita Allegra. Het 
wellnesscenter heeft een uitgebreid aanbod aan behandelingen en arrangementen. 
Deze behandelingen zijn niet inbegrepen in de prijs, maar kunnen wel ter plaatse 
aangevraagd en betaald worden. Daarnaast is het mogelijk om een beroep te doen 
op een kinesist, alleen op aanvraag en met een voorschrift. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Boshotel Vlodrop
Boslaan 1
6063 NN Vlodrop - Roermond
Nederland
tel. 0031 475 53 49 59
www.boshotel.nl 

Vlodrop









doelgroep 
personen met dementie en hun 
mantelzorger
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Groepsvakanties - Nederland - Wezep

Hotel IJsselvliedt
In Gelderland, aan de rand van Wezep, ligt op het landgoed IJsselvliedt het  
gelijknamige hotel. Het bijna 200 jaar oude herenhuis wordt omringd door 200 
hectare grond met boerderijen, tuinen, visvijvers en bossen. De omgeving leent zich 
uitstekend voor tochtjes in de natuur. Met een rolstoel, te voet, met een duo�ets of 
zelfs per kano begint je ontdekkingstocht al zodra je de voordeur achter je sluit. 

Ook het hotel zelf is een pareltje dat heel wat mogelijkheden biedt. Breng een 
bezoek aan de sauna en de zonnebank. Je kunt ook een partijtje jeu de boules 
spelen of even bijpraten in het prieel of de oranjerie.

Het hotel is rolstoeltoegankelijk, de kamers hebben een aangepaste douche, toilet 
en wastafel. 8 kamers beschikken over een plafondlift en in elke kamer is een 
personenalarm voorzien.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel IJsselvliedt
IJsselvliedtlaan 1
8091 PN Wezep
Nederland
tel. 0031 383 761 218
www.ijsselvliedt.nl

Wezep









Een volledig toegankelijk hotel, mooie tochtjes in de natuur en de omgeving van 
de eeuwenoude Hanzesteden maken dat dit de vakantie is die jij moet kiezen. 
De omgeving gaan we alvast verkennen dus verwacht meerdere ontspannende 
excursies. 

Ontdek de lange historie en de interessante  
cultuur van de Veluwe Kies hieronder de periode  

die jou het best past.

27-06 tot 04-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

02-05 tot 09-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

45

01-08 tot 08-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

HOTEL IJSSELVLIEDT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.095 € 905 € 855 € 830 n.v.t.

Duitsl�d
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Groepsvakanties - Duitsland - Bad PeterstalGroepsvakanties - Duitsland - Bad Peterstal

GesundheitsHotel  
Das Bad Peterstal
Bad Peterstal-Griesbach is gelegen in het noordelijke deel van het Zwarte Woud 
tussen de wijnstad Oberkirch en Freudenstadt in het Renchdal. Niet voor niets wordt 
deze streek het Toscane van Duitsland genoemd. Het aangename klimaat laat het 
licht glooiende landschap in al zijn glorie gedijen.

Het Gesundheitshotel Das Bad Peterstal is gelegen op een prachtige locatie in Bad 
Peterstal omgeven door prachtige bossen aan de rand van het Zwarte Woud.  
Het hotel bevindt zich in een traditioneel gebouw onder een gemeenschappelijk 
dak met o.a. een kuuroord. Alle 35 ruime en gezellige kamers zijn geschikt voor 
rolstoelgebruikers en voorzien van alle moderne comfort. Ze hebben allemaal 
verhoogde bedden, een douche, toilet, haardroger, telefoon en televisie. De meeste 
kamers hebben ook een balkon. Het hotel beschikt over een eigen tuin. In de 
ochtend wordt er een uitgebreid ontbijtbuffet aangeboden en in het restaurant kun je 
genieten van internationale gerechten.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

GesundheitsHotel Das Bad Peterstal
Schwarzwaldstraße 40  
77740 Bad Peterstal-Griesbach  
Duitsland
tel. 0049 7806 98 66 00
www.dasbadpeterstal.de

Bad Peterstal









Ervaar vanaf het 40 meter hoge baumwipfelpfad een uniek uitzicht over de berg-
toppen van het noordelijke Zwarte Woud. Ontdek ook samen met de groep het mooie 
Straatsburg inclusief rondvaart. Of wat dacht je van een bezoek aan het Nationalpark 
Schwarzwald dat bekendstaat om zijn wilde en ongetemde valleien, gletsjermeren 
en bijna ongerepte naaldbossen? Ook het pittoreske Gengenbach is een bezoekje 
waard. En smullen doen we van de Flammkuchen en zwartewoudtaart!  
Denk eraan: lange busreis.

Ontdek de pracht van het Zwarte Woud Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

15-05 tot 22-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende en Diksmuide

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

45

22-05 tot 29-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

05-06 tot 12-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

45

GESUNDHEITSHOTEL  
DAS BAD PETERSTAL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.075 € 885 € 835 € 810 € 70

12-06 tot 19-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

GESUNDHEITSHOTEL  
DAS BAD PETERSTAL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.100 € 910 € 860 € 835 € 70

10-07 tot 17-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem, Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

04-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

GESUNDHEITSHOTEL  
DAS BAD PETERSTAL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.090 € 900 € 850 € 825 € 70

45
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Groepsvakanties - Duitsland - CuxhavenGroepsvakanties - Duitsland - Bad Sassendorf

Hotel Der Schnitterhof
Het mooie Sauerland is een streek in het midden van Duitsland waar 
natuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Het heuvelachtige landschap met 
uitgestrekte bossen, groene hoogvlaktes, helderblauwe meren en druipsteengrotten 
is bijzonder rustgevend.

Het viersterrenhotel Hotel Der Schnitterhof ligt op een historisch landgoed in het 
Westfaalse Bad Sassendorf, op amper 200 m van het centrum. De stijlvolle en 
karakteristiek gerenoveerde kamers beschikken over een bad of douche, toilet, tv 
en telefoon. Enkele hebben een aangepaste badkamer voor rolstoelgebruikers. Je 
kunt gebruikmaken van de uitstekende spa-faciliteiten met binnenzwembad, sauna 
en een moderne �tnessruimte. In het elegante restaurant van het hotel word je 
verwend met regionale specialiteiten. Op het terras van het café of in de gezellige 
bar is het heerlijk ontspannen met een glas wijn. Het stadje zelf is heel bekend als 
geneeskrachtige zoutwater- en modderbadplaats.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Der Schnitterhof
Salzstraße 5
59505 Bad Sassendorf
Duitsland
tel. 0049 2921 9520
www.der-schnitterhof.de

Bad Sassendorf









We trekken er samen opuit in het thermenstadje Bad Sassendorf, bekend om 
zijn geneeskrachtige zoutwater- en modderbaden. Tijdens een rondvaart op de 
Möhnesee genieten we volop van het groene landschap en in het kasteel van 
Bad Arolsen waan je je terug in de 18de eeuw. Samen klinken we op deze mooie 
vakantie in de bierbrouwerij van Warstein.

Cuxhaven is een gezellige havenstad aan de Noordzee. Een bruisende 
stadswandeling in Bremen of een bezoek aan het Klimahaus, het behoort allemaal 
tot de mogelijkheden! Dit is een actieve en toeristische vakantie met halve- of 
volledaguitstappen. 
Hou rekening met de lange busrit op de heen- en terugreis.  

Zalig genieten van de Duitse charme Op vakantie naar een parel aan de Noordzee

12-07 tot 19-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

46 26-06 tot 02-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

HOTEL DER 
SCHNITTERHOF

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.210 € 1.020 € 970 € 945 € 46

DÜNENHOF  
FERIENHOTEL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.240 € 1.050 € 1.000 € 975 € 55

Dünenhof Ferienhotel
Het vakantiehotel Dünenhof bevindt zich aan de rand van Cuxhaven en is gelegen in 
een bijna ongerept landschap op een natuurlijke duin. De prachtige natuur met zand, 
bos en heide is een unieke combinatie en biedt een perfect kader voor een prachtige 
vakantie.
Ervaar de vriendelijkheid van het personeel en geniet van de voortreffelijke keuken.
Pro�teer van de vele voordelen van het hotel: zwemmen in het overdekte zwembad 
(er is een zwembadlift aanwezig), ontspannen in de sauna, zonnebaden op het grote 
gazon, … Het hele complex is drempelvrij en volledig aangepast.
Kortom in het Dünenhof Ferienhotel is ontspanning voor lichaam en geest 
gegarandeerd.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Dünenhof Ferienhotel
In den Dünen 2 
27476 Cuxhaven
Duitsland
tel. 0049 472 37 12 30
www.duenenhof.net

Cuxhaven
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Groepsvakanties - Duitsland - NeuerburgGroepsvakanties - Duitsland - Essen

Hotel Franz
Essen heeft een rijk cultureel leven. In 2010 was Essen, samen met Istanbul en Pécs, 
culturele hoofdstad van Europa. In het stadsdeel Katernberg ligt Zeche und Kokerei 
Zollverein. Dit voormalige industriële complex met onder meer een kolenmijn staat 
op de Unesco-werelderfgoedlijst vanwege de unieke Bauhaus-architectuur. 

De kerstmarkt in Essen wordt door velen gezien als de mooiste kerstmarkt van 
Duitsland! Met meer dan 250 kraampjes is ze ook nog eens een grote kerstmarkt. 
Beroemd is de gigantische kerstboom op de Willy-Brandt-Platz.
 
Als u een plek nodig hebt om te rusten en nieuwe energie op te doen te midden 
van de drukte van de stad, hoeft u niet verder te zoeken dan het toegankelijke 
Hotel Franz. Ontspan in de kamers en geniet van het stijlvolle ontwerp met strakke 
lijnen en hedendaags comfort. Alle kamers hebben een �atscreen-tv, gratis wi�, wc 
en douche of bad, make-upspiegel, haardroger, telefoon, bureau, hypoallergeen 
beddengoed en airco. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Franz
Steeler Str. 261
45138 Essen
Duitsland
0049 201 50707-301
www.hotel-franz.de

Essen









In dit volledig aangepaste luchtige verblijf is het aangenaam vertoeven. Essen is 
bekend om zijn grote kerstmarkt. Maar ook naburige kerstmarkten worden bezocht. 
Aan kerstsfeer dus geen gebrek. Onze vrijwilligers gaan tijdens deze midweek 
samen met jou op zoek naar het ideale kerstcadeau!

Kerstshoppen en de echte kerstsfeer opsnuiven thema 
kerstshoppen

14-12 tot 18-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

HOTEL FRANZ Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per midweek

€ 1.130 € 940 € 890 € 865 € 375

Euvea Freizeit- und Tagungshotel
Het recreatie- en conferentiehotel Euvea bevindt zich in de Eifel in de prachtige 
stad Neuerburg in het midden van het Duits-Luxemburgse natuurpark. Een 
voormalig schoolgebouw werd in de jaren 1999 - 2001 grotendeels verbouwd en 
combineert prachtige oude gebouwen met moderne eisen. Euvea legt speciale 
nadruk op de ‘toegankelijkheid’. Gasten ‘met of zonder een beperking’ beleven 
mooie dagen in de prachtige natuur en in het culturele landschap van de Eifel. 
Vooral in het Neuerburgerland toont de Eifel zich groots. Rustige, natuurlijk 
landelijke wegen, grote stukken bos, diepe dalen en charmante hoogten 
domineren het landschap.

Comfortabele hotelkamers, een wellnessruimte, wintertuin, restaurant met 
zonne terras, café, bar, privébarbecuehut, wi� in het hele hotel en nog veel meer 
zijn een ideaal uitgangspunt voor een geslaagde vakantie.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Euvea Freizeit- und Tagungshotel
Bitburger Strasse 21
54673 Neuerburg
Duitsland
tel. 0049 656 49 60 90
www.euvea.de

Euvea Freizeit- und Tagungshotel
Neuerburg









Samen ontdekken we het charmante landschap te voet of met de bus. We doen 
verschillende culturele excursies in de unieke omgeving. ’s Avonds komen we tot 
rust met een gevarieerd animatieaanbod. De klasse en de charme van het volledig 
aangepaste verblijf geven een unieke indruk. 

Het mooiste van de Eifel ontdek je hier Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

25-04 tot 02-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

30-05 tot 06-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem, Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

INFO: Het de�nitieve programma zal minstens 1 maand voor afreis beschikbaar zijn.

11-07 tot 18-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

Euvea Freizeit- und TagungshotelEuvea Freizeit- und Tagungshotel

Prijs van deze 3 periodes: zie pagina 88
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Groepsvakanties - Duitsland - RheinsbergGroepsvakanties - Duitsland - Neuerburg - Euvea Freizeit- und Tagungshotel

25-07 tot 01-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

01-08 tot 08-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

05-09 tot 12-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Huizingen en Zaventem 

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

Tijdens deze week kom je tot rust in de Zuid-Eifel. Samen met gelijkgestemden, 
genieten we van de faciliteiten van het hotel en bezoeken we Trier. Een uitstapje naar 
Bitburg en vele natuurwandelingen staan deze reis ook op het programma.  Er wacht 
je alvast een mooie mix tussen natuur, cultuur en ontspanning!  

Ontspanning voor mensen met dementie en hun partner 

03-10 tot 10-10-2020 30

EUVEA FREIZEIT- 
UND TAGUNGSHOTEL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 865 € 675 € 625 € 600 € 60

EUVEA FREIZEIT- 
UND TAGUNGSHOTEL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 865 € 675 € 625 € 600 € 67

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

Seehotel Rheinsberg
Rheinsberg is een idyllisch plaatsje in het oosten van Duitsland. Het maakt deel 
uit van een uniek gebied dat wordt gekenmerkt door groene bossen en weilanden, 
kristalheldere meren en kronkelende waterlopen. In de regio is ook veel cultuur 
en historie terug te vinden. Zo zijn er tientallen kastelen, paleizen, landerijen en 
prachtige tuinen. Begin al maar weg te dromen. 

Het viersterren-Seehotel ligt aan de oevers van het Grienerickmeer en is het grootste 
hotel in Duitsland dat volledig gericht is op rolstoelgebruikers. Zowel de ligging als 
de faciliteiten zijn uniek. De bowlingbaan met bowlinghulp, een �tnessruimte, een 
binnenzwembad met lift, en 2 sauna’s zijn vrij te gebruiken. 

Werkelijk alles is aangepast en rolstoeltoegankelijk! Alle kamers beschikken over 
een tv, een minibar, gratis wi�, minstens 1 hoog-laagbed, een aangepaste douche, 
wastafel en toilet. Het prachtige terras met zicht op het meer maakt het plaatje 
compleet. Het Seehotel ligt vlak naast de rustige wandelpromenade en is zo de 
ideale uitvalsbasis om te wandelen langs de allermooiste plekjes van Rheinsberg. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Seehotel Rheinsberg
Donnersmarckweg 1 
16831 Rheinsberg 
Duitsland
tel. 0049 339 313 440
www.seehotel-rheinsberg.de

Rheinsberg









Verwacht een gevarieerd en actief dagprogramma met elke dag excursies.   
Een dagbezoek aan zowel Berlijn als Potsdam staat op de planning. Net zoals de 
mooie plaatsjes Mirow en Wittstock/Dosse. Een ontmoeting met het verleden in het 
concentratiekamp van Sachsenhausen zal je ongetwijfeld beklijven. Een boottocht 
op de beroemde meren zal zeker niet ontbreken. Na al deze drukte kun je ’s avonds 
genieten van een rustmomentje in de sauna of de bar met uitzicht op het meer. 

Laat je verrassen door Rheinsberg Lekker actief

24-05 tot 31-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

35

SEEHOTEL  
RHEINSBERG

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.375 € 1.185 € 1.135 € 1.110 € 110

INFO: Alle uitstappen zijn inbegrepen in de prijs.

doelgroep 
personen met dementie en  
hun partner
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Groepsvakanties - Frankrijk - Bagnoles-de-l’Orne

Fr�krijk
B’O Resort
Hotel B’O Resort & Spa ligt in een park van 25 hectare op 15 minuten wandelen 
van het centrum van Bagnoles-de-l’Orne. Met zijn ligging, ten zuidoosten van 
Normandië en omgeven door bossen, wouden en kastelen is dit werkelijk dé 
plek om tot rust te komen en je te laten betoveren door de prachtige natuur.

Alle kamers zijn geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze zijn 
voorzien van een badkamer met een inloopdouche en satelliet-tv. Er zijn een 
binnenzwembad, hamam, jacuzzi en wellnesscentrum.

De lekkere Franse keuken kan worden geproefd in het restaurant van het resort.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

B’O Resort
Rue du Professeur Louvel
61140 Bagnoles-de-l’Orne
Frankrijk
tel. 0033 811 902 233
www.bo-resort.com

Bagnoles-de-l’Orne









Ontspanning, natuur én cultuur komen samen op deze vakantie. Ultiem genot dus! 
Een bezoek aan de wereldbekende paardenstallen van Haras national du Pin, het 
kasteel van Carrouges en het bijzondere abdijcomplex Mont Saint-Michel zullen 
je verwonderen. Het glas heffen op deze mooie vakantie doen we met heerlijke 
plaatselijke perencider.

Beleef de prachtige natuur en cultuur in Normandië Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

10-05 tot 17-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

30-08 tot 06-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

28-06 tot 05-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

B’O RESORT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.215 € 1.025 € 975 € 950 € 221
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Groepsvakanties - Frankrijk - NonantGroepsvakanties - Frankrijk - Bagnoles-de-l’Orne - B’O Resort

06-09 tot 13-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

Ibis Bayeux
Het hotel is gelegen in het hart van een opmerkelijke omgeving, tussen aarde en 
water. Van hieruit bezoek je het oorlogsverleden van de streek, en dat in een straal 
van maar enkele kilometers.

Alle kamers zijn decoratief ingericht en beschikken over een individueel airco-
systeem en gratis wi�. We beschikken over 3 rolstoeltoegankelijke kamers met een 
aangepaste badkamer. Het ontbijtbuffet biedt voldoende keuze om goed aan je dag 
te beginnen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Ibis Bayeux
Rue des longues Haies
14400 Nonant
Frankrijk
tel. 0033 231 10 17 17
www.hotelbayeux.com

Nonant









Het hotel is gelegen net buiten het centrum van Bayeux. Ontdek op deze zesdaagse 
reis de 5 invasiestranden die het decor vormden voor operatie ‘Overloard’, dat 
het begin inluidde van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een bezoek aan 
Sainte-Mère-Eglise, Arromanches en Pointe du Hoc, zijn maar een handvol 
hoogtepunten die je zult ontdekken tijdens deze reis. 

Een indrukwekkende route langs de  
verschillende invasiestranden

06-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

16

IBIS BAYEUX Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 750 € 560 € 510 € 485 n.v.t.

INFO: Aangezien niet alle uitstappen volledig rolstoeltoegankelijk zijn, wordt er van  
deelnemers verwacht dat ze nog enkele stappen kunnen zetten. 

14-06 tot 21-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

21-06 tot 28-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

07-06 tot 14-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende en Diksmuide

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

47

B’O RESORT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.235 € 1.045 € 995 € 970 € 221

B’O RESORT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.165 € 975 € 925 € 900 € 221
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Groepsvakanties - Frankrijk - HonfleurGroepsvakanties - Frankrijk - Le Croisic

Port aux Rocs
Op het puntje van het schiereiland Guérande nodigt het gebied van Port aux Rocs je 
uit om van de Atlantische Oceaan, de wilde kust en de schorren te genieten.  
Gelegen in een prachtige omgeving aan de rand van de Atlantische Oceaan, biedt 
het Domaine de Port aux Rocs tot 120 kamers en appartementen voor 2 tot 6 
personen (waarvan sommige toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit) 
verspreid over verschillende gebouwen in het park. 
De hotelkamers hebben allemaal een tv, een badkamer met douche en toilet en zijn 
smaakvol ingericht. Op het terrein is er een overdekt zwembad. Droom alvast van 
zalige strandwandelingen, pittoreske havendorpjes en prachtige excursies.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Port aux Rocs
44 Avenue de Port Val
44490 Le Croisic
Frankrijk
tel. 0033 240 11 44 44
www.domaine-portauxrocs.eu

Le Croisic









Dit goed aangepaste hotel ligt op het puntje van een prachtig schiereiland met het 
strand en de zee voor de deur. Hier gaan we dan ook zalige wandelingen maken en 
bezoeken we de naburige pittoreske dorpjes. Voor de andere excursies zullen het 
iets langere busritten zijn.
De afstand van 850 km wordt met de liftbus gedaan. Hou dus rekening met een 
lange busreis. 

Hon�eur, de spectaculaire krijtrotsen van Etretat of de indrukwekkende ‘Pont 
de Normandie’. Dit is een actieve en toeristische vakantie waar we met halve- of 
volledaguitstappen deze mooie streek verkennen. 

Ontdek het Corsicaanse karakter van dit schiereiland 
Normandië: dé cultuurhistorische streek van Frankrijk 
om weg te dromenKies hieronder de periode  

die jou het best past.
Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

04-07 tot 11-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45 07-06 tot 14-06-2020 (5 nachten)

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

50

11-09 tot 18-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Wolvertem

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

15-06 tot 19-06-2020 (4 nachten)

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

50

PORT AUX ROCS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.245 € 1.055 € 1.005 € 980 € 105

PORT AUX ROCS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.395 € 1.205 € 1.155 € 1.130 € 105

HOTEL ANTARES Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

5 nachten
€ 1.260 € 1.070 € 1.020 € 995 € 245

4 nachten
€ 885 € 695 € 645 € 620 € 140

Hotel Antares
Hotel Antares is een driesterrenhotel in het wondermooie havenstadje Hon�eur. 
Verzorgde kamers en buffetten zijn het handelsmerk van dit familiale hotel. Vanuit het 
hotel heb je een subliem uitzicht op de Pont de Normandie.

Hon�eur is een bloemenstadje en bovendien een pittoresk havenstadje. Het is dan 
ook de perfecte uitvalsbasis voor leuke uitstappen. Normandië spreekt op vele 
vlakken tot de verbeelding. De Noordzee, vissershaven en vooral de restanten van 
de Tweede Wereldoorlog zijn overal en altijd aanwezig. We gaan elke dag op uitstap 
om dit prachtige gebied te verkennen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Antares
rue Saint Clair La Rivière Saint Sauveur
14600 Hon�eur, Frankrijk
tel. 0033 231 89 10 10
www.antareshon�eur.com

Honfleur
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Groepsvakanties - Frankrijk - La Ferté ImbaultGroepsvakanties - Frankrijk - Ile d’Oléron

Vakantiepark L’ Accolade
L’ Accolade is een gezellig kleinschalig vakantiepark op het eiland Oléron. Het 
vakantiepark is aangepast voor kinderen en volwassenen met lichamelijke of 
meervoudige beperkingen. Op L’Accolade doen ze er alles aan om iedereen een 
onvergetelijke tijd te bezorgen!
 
Deze toegankelijke camping zorgt voor een huiselijke sfeer in de Franse zon. De 
kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuinen met o.a. rolstoeltoegankelijke 
schommels. Iedereen kan ook genieten in het rolstoel toegankelijke zwembad. 

Je kunt er ook opuit trekken met z’n allen in aangepaste �etsen en aangepaste 
strand rolstoelen. Dat is allemaal mogelijk in de huiselijke sfeer die een ongedwongen 
vakantie belooft. Bovendien zijn er genoeg leuke plaatsen in de buurt die het 
bezoeken waard zijn, zoals de vuurtoren, een prachtig natuurlijk moerasgebied of 
het levendige vissersplaatsje La Cotinière.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantiepark L’Accolade
80 Avenue des Bouriennes, Domino, 
17190 Saint-Georges-d’Oléron  
Frankrijk
tel. 0033 546 76 55 20
www.l-accolade.nl

Ile d’Oléron





n.v.t.



Deze vakantie is voor personen met een beperking die graag met hun familie op 
reis gaan. Ben jij een grootouder die assistentie nodig heeft en er nog graag met 
de (klein)kinderen opuit trekt? Of ben jij een ouder van een kind met een zorgvraag 
en wil je graag met jouw gezin van een zorgeloze vakantie genieten? Dan is 
deze vakantie perfect! Het zonnige eiland biedt tal van bezienswaardigheden en 
activiteiten. 

Deze prachtige streek heeft veel te bieden, van een rustiek kasteel tot een culinaire 
uitstap. Dit hotel is niet toegankelijk voor mensen in een elektrische rolstoel! Dit is 
een actieve en toeristische vakantie met halve- of volledaguitstappen. Hou rekening 
met de lange busrit op de heen- en terugreis.  

Met jouw familie zorgeloos op vakantie Genieten als ‘royals’ in de Loire-vallei  doelgroep  
gezinnen

05-07 tot 12-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

25 10-07 tot 17-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

CLUB VACANCIEL Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.180 € 990 € 940 € 915 € 161

Club Vacanciel
De Sologne is een ruwe en rustige streek in het hartje van Frankrijk en is bedekt met 
wildrijke bossen en talrijke meren. Er liggen niet minder dan 2800 meren verspreid in 
het land van Sologne! Behalve de prachtige landschappen, nodigt deze streek ook 
uit om de mooie dorpen te ontdekken, zoals  Chaumont-sur-Tharonne of Souvigny-
en-Sologne. Lekkerbekken en liefhebbers van patisserie houden beter eens halt in 
het stadje Lamotte-Beuvron, de wieg van de bekende tarte tatin. Smakelijk! 

We verblijven in Club Vacanciel, dat gevestigd is in een 19de-eeuws kasteel in de 
buurt van de Rois-vallei in de regio Sologne. Het hotel heeft een verwarmd zwembad 
en een minigolfbaan. Alle kamers van Club Vacanciel La Ferté-Imbault hebben een 
eigen badkamer en een tv. Het hotel beschikt over een beperkt aantal aangepaste 
kamers. Gasten kunnen bij Club Vacanciel genieten van regionale gerechten. De 
maaltijden worden geserveerd in 1 van de 4 eetzalen met terras van het kasteel. Het 
hotel is een ideale uitvalsbasis om de kastelen aan de Loire te verkennen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Club Vacanciel
Rue de l’Ecluse
41300 La Ferté-Imbault, Frankrijk
tel. 0033 2 54 95 54 54
www.vacanciel.com

La Ferté Imbault









VAKANTIEPARK  
L’ ACCOLADE

Grote  
bungalow

Kleine  
bungalow

Studio  
2 pers.

Singletoeslag 
per week

€ 2.390 € 1.905 € 1.055 n.v.t.

MAALTIJDEN* / PERS. +10 jaar -10 jaar -3 jaar
€ 140 € 95 gratis

*Eten voorziet u zelf of wordt ter plaatse door onze vrijwilligers voor u voorzien voor een meerprijs.

KORTINGEN / PERS. sterprijs toekenning VT toekenning ZF
€ 50 € 25 € 25
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Groepsvakanties - Frankrijk - ZellenbergGroepsvakanties - Frankrijk - Lille

Hotel Ibis Lille Centre Gares
Het Ibis Lille Centre Gares-hotel is de ideale uitvalsbasis voor kunstliefhebbers. Het 
hotel biedt comfortabele en aangepaste kamers. Dit driesterrenhotel wordt geleid 
door een warm, levendig en attent team dat u graag verwelkomt.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Ibis Lille Centre Gares 
29 AV Charles St-Venant 
59000 Lille, Frankrijk  
tel. 0033 3 2836 3040
all.accor.com/hotel/0901/index.nl.shtml

Lille









Ontdek de rijke culturele omgeving van Lille in het Museum der Schone Kunsten, 
het Musée de l’Hospice Comtesse, Le Tripostal, het Sébastopol, de Zénith en de 
Aeronef, of bezoek het Stade Pierre Mauroy. Deze vakantie zet kunst en cultuur in de 
kijker. Als je je geïnspireerd voelt, kun je jezelf wagen aan een eigen creatie. Met of 
zonder de hulp van vrijwilligers.

Lille voor de kunstliefhebber thema  
kunst

07-07 tot 12-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

25/30 08-05 tot 15-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Huizingen en Zaventem  

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

HOTEL IBIS LILLE 
CENTRE GARES

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 106

HOTEL AU RIESLING Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.300 € 1.110 € 1.060 € 1.035 € 182

Hotel Au Riesling
Kom samen met ons genieten van hotel-restaurant Au Riesling. Dit charmante 
etablissement met 3 sterren biedt je een aangenaam verblijf in het midden van 
een prachtige wijngaard. Het is gelegen op de Route des Vins d’Alsace, in een 
traditioneel dorpje genaamd Zellenberg. Dit familiebedrijf zorgt ervoor dat wij kunnen 
genieten van een adembenemend zicht over de wijnranken en in de verte over het 
Zwarte Woud en de Vogezen. In deze rustige omgeving wenst de familie jou maar 
1 ding: dat je je hier thuis voelt! 

Het hotel biedt 36 tweepersoonskamers met aparte bedden, waaronder 2 volledig 
aangepaste kamers. Het volledige hotel is aangepast aan personen in een rolstoel 
en ook in de keuken voldoen zij aan al jouw wensen. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Au Riesling
5 Route du vin
68340 Zellenberg 
Frankrijk
tel. 0033 389478585
www.au-riesling.com

Zellenberg









Kom samen met ons genieten van hotel-restaurant Au Riesling in het midden van 
een prachtige wijngaard. We wandelen door de Vogezen en bezoeken de stadjes en 
musea in de buurt.  
In deze rustige omgeving voelt iedereen zich meteen thuis!

Een week genieten in de Elzas 
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Groepsvakanties - Frankrijk - LourdesGroepsvakanties - Frankrijk - Lourdes

Bedevaart Lourdes
De reis, het verblijf, het programma en de begeleiding zijn aangepast aan 
de noden van chronisch zieke personen en personen met een beperking. 
Het verblijf is voorzien in een toegankelijk hotel. Je logeert in een 
tweepersoonskamer met het basiscomfort van sanitair op de kamer. Er zijn 
een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar.

Met het vliegtuig of met de trein
Kies je voor het vliegtuig dan vertrek je vanuit Zaventem of Maastricht en land 
je in Tarbes (vlak  bij Lourdes) op minder dan 2 uur vliegen. 
Kies je voor 1 van de 3 treinbedevaarten dan reis je met een TGV vanuit 
Tourcoing en duurt de reis 9 uur.
Je kunt gebruikmaken van gezamenlijk vervoer naar de luchthaven of het 
treinstation. De opstapplaatsen per bedevaart ontdek je in de groene kaders.

Let op: personen met een zware  zorgbehoefte (zuurstof, nierdialyse, kinesi-
therapie, …)  dienen dat duidelijk te melden wanneer ze hun aanvraag tot 
 deelname indienen, zodat we de reis goed kunnen plannen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Er wordt verbleven in verschillende hotels: 
Alba, Méditerranée, Eliseo, Beau Site

Lourdes









Een bedevaart naar Lourdes blijft een unieke ervaring. Het is een plek waar inspi-
rerende ontmoetingen plaatsvinden. Je brengt een bezoek aan de grot en neemt 
deel aan de kaarsjes- en sacramentsprocessie. Je vertoeft in de prachtige Franse 
Pyreneeën. Je woont Nederlandstalige vieringen bij waarin de boodschap van 
Lourdes centraal staat. Tegelijkertijd is er voldoente ruimte voor ontspanning.

Een bedevaart naar Lourdes blijft een unieke ervaring. Het is een plek van 
gebed en hoop. Bedevaart is samen op weg gaan, op zoek naar zin en gebor-
genheid. Lourdes is hiervoor de ideale plaats. Tijdens deze bedevaart staat het 
religieuze aspect centraal: eucharistieviering, boeteviering, kaarsjesprocessie,… 
Tegelijkertijd is er voldoende tijd voor ontspanning.Bedevaart naar de stad van hoop en geloof per vliegtuig

Bedevaart naar de stad van hoop en geloof per trein bedevaart  
per trein

bedevaart  
per vliegtuig

29-05 tot 02-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oudsbergen (Meeuwen Gruitrode en  
Opglabbeek), Molenbeersel, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

189

15-07 tot 20-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Lier, Gentbrugge, Ieper, Kortrijk, Retie, 
Zandhoven, Mechelen, Landen, Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant - tel. 03 221 95 88

245

02-06 tot 06-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Lummen, Hasselt, Mechelen, Zoersel, 
Berlaar

ORGANISATIE 
Samana provincies Antwerpen en Limburg - tel. 03 221 95 88

189

18-08 tot 24-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Erpe-Mere, Gentbrugge, Oudenaarde, 
Dendermonde, Sint-Niklaas, Merchtem, 
Zaffelare

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

25006-06 tot 10-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen, Kessel-Lo, Aarschot, Begijnen dijk, 
Betekom, Keerbergen, Meise, Brugge, 
Oostende, Kortrijk, Roeselare

ORGANISATIE 
Samana provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen - tel. 016 35 95 13

189

14-09 tot 19-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Oostende, Diksmuide, Veurne, 
Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout, Ieper

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 050 44 03 95

400

BEDEVAART  
PER VLIEGTUIG

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 960 € 770 € 720 € 695 € 108

BEDEVAART  
PER TREIN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 980 € 790 € 740 € 715 € 135

BEDEVAART  
PER TREIN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.045 € 855 € 805 € 780 € 162
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Groepsvakanties - Oostenrijk - Ehrwald

Hotel Sonnenspitze
Dit schitterende viersterrenhotel in het gastvrije Tirol ligt aan de voet van de 
Zugspitze. Het hotel is vernieuwd met aandacht voor de toegankelijkheid voor de 
rolstoelgebruikers. De zeer ruime en fraai ingerichte slaapkamers bieden alle comfort 
en zelfs een prachtig uitzicht op de bergen.

De maaltijden zijn erg verzorgd met ’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en  
’s avonds een klassemaaltijd met keuzemenu. Bovendien hebben ze hun 
wellnessaanbod uitgebreid. Naast de bio- en Finse sauna’s en �tnessruimte, vind 
je er ook een kruidenstoombad, infraroodrustbanken, spa-bedden, waterbedden en 
een hele reeks spabehandelingen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Sonnenspitze
Kirchplatz 14
6632 Ehrwald
Oostenrijk
tel. 0043 567 32 20 80
www.sonnenspitze.com

Ehrwald









Oostenrijk

Op deze vakantie kun je genieten van al de prachtige natuur die Tirol te bieden heeft. 
De vele routes langs mooie meren, watervallen en indrukwekkende uitzichten zijn 
daar het bewijs van. Dit gebied kent geen limieten voor onze groep, je kunt zelfs tot 
aan de eeuwige sneeuw op de gletsjer met een kabelbaan. Ontdek mee wat Ehrwald 
en de ruime omgeving te bieden hebben.

Prachtige bergvakantie in hartje Tirol 

30-05 tot 06-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

HOTEL  
SONNENSPITZE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.330 € 1.140 € 1.090 € 1.065 € 98
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Groepsvakanties - Oostenrijk - KirchbergGroepsvakanties - Oostenrijk - Kirchberg

Hotel Bräuwirt
Kirchberg ligt in de Alpen op maar 6 kilometer van Kitzbühel. Het is een gezellig 
dorp met een prachtig kerkje dat charmant boven het dorp uitsteekt. Daarnaast 
kun je hier prachtige natuurwandelingen maken. Mogelijke uitstappen: een 
bezoek aan het wildpark Aurach, de Krimmler-waterval, Nationalpark Hohe 
Tauern, de kaasboerderij Kasplatzl, het idyllische meer Schwarzsee, ... 

Het viersterrenhotel Bräuwirt biedt een prachtig uitzicht op de Alpen.  
De moderne, lichte kamers hebben een �atscreen-tv en een ruime badkamer. 
Het hotel is volledig toegankelijk voor rolstoelen, met aangepaste kamers en 
badkamers en een toegankelijk restaurant. Het wellnesscentrum beschikt over 
een sauna, stoombad, infraroodsauna en ontspanningsruimte. Massages zijn 
beschikbaar na reservatie.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Bräuwirt
Neugasse 9
A-6365 Kirchberg i. Tirol
Oostenrijk
tel. 0043 53 57 22 29
www.hotel-braeuwirt.at

Kirchberg









Samen gaan we op stap in de pittoreske en authentieke  dorpen en stadjes zoals 
Kitzbühel, Wörgl, Kufstein en Zell am See. Tijdens wandelingen genieten we volop 
van het prachtige landschap en dankzij de gezonde berglucht genieten we des te 
meer van de lokale gastronomie. In de wellness kun je ontspannen terugblikken op 
de vele leuke uitstappen. Hou rekening met een lange busreis.

Natuur en sfeer ten top in de Kitzbüheler Alpen Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

05-06 tot 12-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

27-06 tot 04-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem en Kessel-Lo  

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

03-07 tot 12-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende en Diksmuide

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 17

47

21-07 tot 28-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

45

15-08 tot 23-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana provincie West-Vlaanderen - tel. 056 52 63 32

45

HOTEL BRÄUWIRT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.455 € 1.265 € 1.215 € 1.190 € 124

HOTEL BRÄUWIRT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.430 € 1.240 € 1.190 € 1.165 € 105

HOTEL BRÄUWIRT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.320 € 1.130 € 1.080 € 1.055 € 105

HOTEL BRÄUWIRT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.310 € 1.120 € 1.070 € 1.045 € 105

HOTEL BRÄUWIRT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.510 € 1.320 € 1.270 € 1.245 € 140

Met tussenovernachting in heen- en terug reis
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Groepsvakanties - Oostenrijk - TreffenGroepsvakanties - Oostenrijk - Lofer

Hotel St. Hubertus
Lofer ligt in het Saalachtal in Salzburgerland. Het is een gezellig dorp met een eigen 
familiaal skigebied. Hotel St. Hubertus is een viersterrenfamiliehotel en ligt op maar  
5 minuten loopafstand van het centrum. 

In het hotel kun je genieten van het overdekte en verwarmde zwembad en relaxen 
in de sauna. Een belangrijke troef van het hotel is de keuken. ’s Morgens is er 
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds word je culinair verwend met een heerlijk 
viergangenmenu. Het hotel is toegankelijk maar de aangepastheid in de kamers 
is eerder beperkt. De lift in het hotel is eerder klein waardoor voetsteunen van 
rolstoelen afgenomen moeten worden. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel St. Hubertus
5090 Lofer nr. 180
Oostenrijk
tel. 0043 6588 8266
www.hubertus-lofer.net

Lofer









Samen trekken we naar het prachtige Lofer en ontdekken we wat de Oostenrijkse 
bergen voor ons in petto hebben. We maken gebruik van de skiliften om prachtige 
wandelingen te maken door de bergen en laten ons verwonderen door de prachtige 
natuur en charme van Oostenrijk.   

Deze veelzijdige streek biedt schitterende uitstappen. Wil je graag naar de top 
van een berg? Dat kan met de kabelbaan! Met een boottocht verken je de mooie 
omgeving van het meer Ossiacher See. Naast de prachtige natuur bieden fraaie 
steden zoals Udine in Italië en Ljubljana in Slovenië cultureel genot! 

Heerlijke vakantie voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid Ontdek het veelzijdige Karinthië

27-06 tot 04-07-2020 13-09 tot 20-09-202040 45

HOTEL  
ST. HUBERTUS

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.150 € 960 € 910 € 885 € 56

HOTEL EDUCARE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.160 € 970 € 920 € 895 € 91

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

Hotel eduCARE
In de zuidelijkste deelstaat van Oostenrijk is de temperatuur vaak al vanaf mei hoger, 
zijn de weiden en bomen groener, de meren warmer en de mensen daardoor beter 
gestemd. Hier heerst een bijna mediterraan klimaat met ongewoon veel zonne-uren. 
Karinthië heeft meer dan 1200 meren en plassen, bergen in alle formaten en 
landschappen met glooiende heuvels en fraaie dalen. Daarmee biedt de regio 
aan de zuidelijke rand van de Alpen een ideale plek voor een bijzondere vakantie 
met activiteiten voor iedere smaak.

Het rolstoelvriendelijke en recent gerenoveerde eduCARE-Hotel beschikt over 
een restaurant met tuinterras en gratis wi�. Het is een viersterrenhotel met een 
congrescentrum en apotheek. Er is een dokter op 100 meter.
Alle kamers zijn gezellig ingericht en hebben een balkon, een badkamer met 
inloopdouche en �atscreen-tv met satellietkanalen. Hotelgasten kunnen gratis 
gebruikmaken van het campingstrand bij het meer. Tot de wellnessfaciliteiten van 
eduCARE behoren een sauna en een infraroodcabine. Er is ook een �tnessruimte.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel eduCARE
Eichrainweg 7-9
9521 Treffen am Ossiacher See
Oostenrijk
tel. 0043 4248 29777
www.educare.co.at

Treffen









INFO: Busreis van 14 uur met voldoende tussenstops

doelgroep 
personen met een psychische 
kwetsbaarheid

doelgroep
personen met een psychische 
kwetsbaarheid
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Groepsvakanties - Zwitserland - Sankt-Moritz

Zwitserl�d Hotel Stahlbad
Het mondaine stadje Sankt Moritz is gelegen op 1772 m hoogte. Je wordt er 
ondergedompeld in de overweldigende natuur van de Alpen. De rijke fauna en 
�ora, indrukwekkende bergtoppen, eeuwenoude gletsjers en koele bergmeren 
spreken tot de verbeelding.

Hotel Stahlbad is een modern en rolstoel toegankelijk hotel met zwembad 
(alleen bereikbaar via trap). Er zijn een dagbar en veranda met gezellige 
zithoekjes, zonne weide, bridgezaal, tv-ruimte, avond animatie, �lmzaal en 
 sportaccommodatie. Je kunt gratis gebruikmaken van het zwembad, de sauna 
en een Turks stoombad. Alle kamers beschikken over een aparte badkamer met 
dubbele was tafel, douche, haardroger en toilet. Er is 1 aangepast toilet op de 
gelijkvloerse verdieping. Het ontbijt wordt aangeboden in buffetvorm en zowel 
’s middags als ’s avonds zijn er 2 keuzemenu’s in zelfbediening.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Stahlbad 
Via Tegiatscha 21 
7500 Sankt Moritz 
Zwitserland 
tel. 0041 81 833 09 60 
www.intersoc.be

Sankt-Moritz









Het mondaine Sankt Moritz spreekt tot ieders verbeelding. Wie meer houdt van 
uitzichten op grote hoogte, kan zich laten door het panorama van 360° op de 
Corvatsch die gelegen is boven de 3300 m. Met meer dan 500 km aan wandelpaden 
in de omgeving en talloze excursiemogelijkheden zal deze vakantie ongetwijfeld aan 
al je wensen voldoen. 

Genieten, wandelen en cultuur opsnuiven op grote hoogte Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

27-08 tot 04-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem, Tienen en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

45

05-09 tot 14-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen i.s.m. Intersoc - tel. 03 221 95 88

45

HOTEL STAHLBAD Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.490 € 1.300 € 1.250 € 1.225 € 162

HOTEL STAHLBAD Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.475 € 1.285 € 1.235 € 1.210 € 91
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Groepsvakanties - Denemarken - Korsor

Denemarken

Vakantieverblijf Musholm
Het vakantiedomein heeft heel wat te bieden. Gezellige hoekjes met spelen, 
een schommelstoel voor rolstoelen, hoekje met vuurkorven en de fantastische 
multifunctionele zaal. Verder is er een toegankelijk pad naar de zee. Hier vind 
je een mooie toegankelijke steiger. Het water is helder, stil en warm en in 
de namiddag zien we heel wat vakantiegangers het water ingaan. Er heerst 
een �jne sfeer. Voor de mensen in rolstoel is er een Wombat aanwezig. Rond 
het domein zijn er heel wat wandelmogelijkheden die de mooiste uitzichten 
opleveren. We logeren in een groepsaccommodatie bestaande uit afzonderlijke 
toegankelijke tweepersoonskamers met telkens een aangepaste badkamer.

De streek Seeland staat ook wel bekend als het koninklijke land. De streek heeft 
een prachtige natuur met bossen, imposante kliffen en krijtrotsen, schitterende 
meren en vogelreservaten. 
Kopenhagen in Noord-Seeland is de bruisende hoofdstad van Denemarken. 
Deze stad leeft volop en is perfect voor een dagtrip. Kopenhagen heeft 
verschillende wijken en elke wijk ademt zijn eigen sfeer. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantieverblijf Musholm
Musholmvej 100
4220 Korsør
Denemarken
tel. 0045 70 13 77 00
www.musholm.dk

Korsør





n.v.t.



Geniet van de rust die dit volledig aangepaste verblijf uitstraalt. Verwacht hier een 
uitgebreid excursieaanbod met onder andere een bezoek aan Kopenhagen en het 
eiland Funen. Vergeet geen rekening te houden met lange busritten, zowel tijdens de 
excursies als tijdens de heen- en terugreis. 

Gelegen aan het mooiste witte strand in Denemarken Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

24-05 tot 31-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

40

21-06 tot 28-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zaventem en Kessel-Lo  

ORGANISATIE 
Samana provincie Vlaams-Brabant  - tel. 016 35 95 13

40

VAKANTIEVERBLIJF 
MUSHOLM

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.695 € 1.505 € 1.455 € 1.430 € 210

VAKANTIEVERBLIJF 
MUSHOLM

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.650 € 1.460 € 1.410 € 1.385 € 210
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Polen

Hotel Wyspianski
Wyspianski Hotel is een modern en comfortabel driesterrenhotel met een uitste-
kende accommodatie.  Het hotel is gelegen in het hart van Krakau, op minder 
dan vijfhonderd meter afstand van het marktplein van Krakau, het historische 
en culturele centrum van de stad. De belangrijkste bezienswaardigheden en 
attracties van de oude binnenstad van Krakau liggen op korte afstand van het 
Wyspianski Hotel. 

De moderne kamers beschikken allemaal over een eigen badkamer met haar-
droger, regendouche en toiletartikelen. Tevens is er in elke kamer tv beschikbaar 
en gratis WIFI in het hotelcomplex.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Wyspianski  
Westerplatte 15  
31-033 Krakau, Polen 
tel. 0048 12 422 95 66 
www.hotel-wyspianski.pl

Krakau









Van ongerepte bossen tot historische steden en ruige bergen, Polen heeft het 
allemaal! We verblijven in het mooie Krakau om van daaruit onze cultuurreis te 
beleven. Dit is een actieve en toeristische vakantie met een 2-daagse busreis met 
overnachting in een etappehotel.  

 

Toeristische jongerenvakantie naar Krakau doelgroep  
cultuurreis voor jongeren

15-07 tot 24-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

ORGANISATIE 
Samana provincie Oost-Vlaanderen - tel. 09 267 53 53

45

HOTEL WYSPIANSKI Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.715 € 1.525 € 1.475 € 1.450 € 207

Je verhaal kunnen doen,
helpt de zorg vol te houden.

De Mantelzorgtelefoon van Samana:

- voor mantelzorgers die hun verhaal willen doen
- vrijwilligers luisteren naar wat mantelzorgers echt bezig houdt
- iedere werkdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voor een 078-nummer betaal je de kostprijs van een zonaal gesprek.

Meer info: www.samana.be

Adv_Mantelzorgtelefoon_SAM_f2.indd   1 7/10/16   16:34
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L�d

Vak�ties    op maat
Stel zelf je vakantie samen

Wil je zelfstandig, met familie of vrienden op vakantie gaan, maar wel  
de zekerheid hebben van een goede ondersteuning, toegankelijke  
accommodatie, kortom een vakantie op maat?  
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij regelen je hotel, eventuele vluchten, hulpmiddelen, gewenste 
verpleegkundige ondersteuning en verzorging ter plaatse. Samen 
bekijken we welke mogelijkheden deze vakantiebestemmingen bieden 
en of ze kunnen voldoen aan jouw ondersteuningsbehoeften en 
speci�eke vakantiewensen. Zo vertrek je zonder zorgen op vakantie.

Wij bieden bovendien de optie om, tegen betaling, tijdens jouw vakantie 
onder steuning in te roepen van een Samana-vrijwilliger. Vraag die tijdig 
aan, zodat we de kans krijgen om een gepaste vrijwilliger te zoeken die 
zich kan vrijmaken tijdens de door jou gekozen reisperiode.

Neem even de tijd en maak op de volgende bladzijden kennis met dit  
unieke vakantieaanbod, op maat van mensen met een chronische 
ziekte of zorgbehoefte.

Als CM-lid ontvang je een tussenkomst. Raadpleeg daarvoor de 
uitgebreide informatiefolder.
Deze informatiefolder met vermelding van de praktische  informatie rond 
o.a. annulaties, terugbetaling van de continue zorg in het buitenland, 
procedure rond de begeleidende vrijwilliger, luchthavenassistenties, … 
kun je aanvragen via het telefoonnummer 02 246 26 90 of via mail 
vakanties@samana.be. 

Ook vrijwilligers die zich kandidaat wensen te stellen om individuele 
vakanties te begeleiden, kunnen ons via deze weg bereiken.

Mogelijkheid tot zorg

  verzorging door een lokale 
externe dienstverlener en 
huur van medisch materiaal 
beperkt mogelijk

  verzorging door een lokale 
externe dienstverlener 
mogelijk en ruim aanbod van 
medisch materiaal te huur

  verzorging door een lokale 
interne dienstverlener 
mogelijk en ruim aanbod van 
medisch materiaal te huur

Contacteer ons
We staan klaar om een formidabele vakantie op maat voor 
jou uit te werken. 
tel. 02 246 26 90

Vakanties op maat - Stel zelf je vakantie samen
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Hotel Royal Astrid
Hotel Royal Astrid is een comfortabel  driesterrenhotel. Het hotel ligt zeer 
centraal. Je verblijft op 100 meter van de zeedijk en op wandelafstand van het 
winkelcentrum. De Koninklijke Villa en de Wellingtonrenbaan zijn vlakbij.

Alle kamers zijn voorzien van een badkamer, toilet, safe, telefoon en tv. Een 
aantal kamers is afgestemd op rolstoelgebruikers, met een aangepaste 
badkamer. Er is volledige hotelservice met dagelijks onderhoud van de kamers 
en opmaak van de bedden. Extra troef? De mogelijkheid om te zwemmen 
en gebruik te maken van de wellnessruimte. Het gebruik van een tillift in het 
zwembad is niet mogelijk.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Royal Astrid 
Wellingtonstraat 15 
8400 Oostende 
tel. 059 33 96 96 
www.royalastrid.com

Oostende









Hotel Sandeshoved
Hotel Sandeshoved is een gezellig familiehotel, gelegen in het centrum van 
Nieuwpoort-Bad aan de verkeersvrije zee promenade. Het hotel grenst ook direct 
aan de bruisende en dynamische winkelstraat. 

Er zijn een heel aantal kamers, studio’s en appartementen die allemaal voorzien 
zijn van televisie, telefoon, badkamer en toilet. De kamers zijn eerder aan de 
kleine kant. Daarnaast zijn er een aantal volledig aangepaste kamers met 
toegankelijke sanitair beschikbaar. Enkele troeven van dit hotel?  
De prima keuken met keuzebuffet en de gezellige bar met zicht op zee.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Sandeshoved 
Goethalsstraat 1  
(hoek Zeedijk) 
8620 Nieuwpoort 
tel. 058 22 23 60 
www.sandeshoved.be

Nieuwpoort









  

prijs / nacht / 2 personen op basis van halfpension*  (verblijf van minder dan 7 nachten)
PERIODE Standaard - binnenzijde Comfortkamer
11-04 tot 13-04-2020 / 21-05 tot 24-05-2020 / 04-07 tot 16-08-2020 / 
29-12-2020 tot 02-01-2021

€ 133 - 173 € 194 - 254

22-02 tot 11-04-2020 / 13-04 tot 21-05-2020 / 24-05 tot 04-07-2020 / 
16-08 tot 08-11-2020 / 19-12 tot 29-12-2020

€ 129 € 172

05-01-2020 tot 22-02-2020 / 08-11-2020 tot 19-12-2020 € 113 € 145
*prijzen exclusief dranken

prijs / nacht / 2 personen op basis van halfpension* (verblijf van 7 nachten of meer)
PERIODE Standaard - binnenzijde Comfortkamer
11-04 tot 13-04-2020 / 21-05 tot 24-05-2020 / 04-07 tot 16-08-2020 / 
29-12-2020 tot 02-01-2021

€ 133 - 173 € 164 - 254

22-02 tot 11-04-2020 / 13-04 tot 21-05-2020 / 24-05 tot 04-07-2020 / 
16-08 tot 08-11-2020 / 19-12 tot 29-12-2020

€ 122 € 159

05-01-2020 tot 22-02-2020 / 08-11-2020 tot 19-12-2020 € 107 € 134
*prijzen exclusief dranken

singlekorting in halfpension € 39 per nacht
toeslag parkeerbox / nacht € 8
toeslag parkeerbox/nacht tijdens schoolvakanties, 
verlengde weekends € 18 - € 25

arrangement weekend aan zee* (2 nachten) 
PERIODE single double
02-01 tot 02-04 en 08-11 tot 21-12 € 180 €135 
03-04 tot 25-06 en 30-08 tot 07-11 € 203 €158 
26-06 tot 29-08 € 214 €188
Aankomst op vrijdag met glas cava, driegangendiner op vrijdag en zaterdag incl. aperitief, water 
en wijn.

arrangement week aan zee* (7 nachten) 
PERIODE single double
02-01 tot 02-04 en 08-11 tot 21-12 € 434 € 361
03-04 tot 25-06 en 30-08 tot 07-11 € 494 € 396 
26-06 tot 29-08 € 553 € 431 

kerstarrangement* (2 nachten) 
PERIODE single double
24-12 tot 26-12 € 239 € 213
Reveillon 24-12 om 19 uur met muzikale ambiance, incl. dranken tot 2 uur
Kerstbuffet 25-12 om 13 uur

nieuwjaarsarrangement* (3 nachten) 
PERIODE single double
29-12 tot 01-01 of 30-12 tot 02-01 € 505 € 406
Avondmaal 30-12 incl. aperitief, water en wijn. 
Reveillon 31-12 om 19 uur met muzikale ambiance, incl. dranken tot 2 uur
Nieuwjaarsbuffet 01-01 om 13 uur

arrangement midweek* (4 nachten) 
PERIODE single double
02-01 tot 02-04 en 08-11 tot 21-12 € 272 € 219 
03-04 tot 25-06 en 30-08 tot 07-11 € 301 € 239 
26-06 tot 29-08 € 396 € 291 
Aankomst op maandag. Gratis buitenparking tijdens het verblijf (op basis van beschikbaarheid).

Vermelde prijzen zijn per persoon op basis van verblijf met halfpension, in standaardkamer, exclusief verblijfsbelasting.

*  Boeking van bijkomende nachten mogelijk. Boekingen buiten aangeboden arrangementen mogelijk op aanvraag en volgens beschikbaarheid. 
** Rolstoeltoegankelijke kamers zijn altijd executivekamers.

Toeslag volpension/pers/nacht € 23
Parking / nacht € 16
Ondergrondse parking/nacht € 21
Superior- of executivekamer**/nacht € 17 

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)
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Vakantieverblijf Middelpunt
In de bruisende badstad Middelkerke ligt het vakantieverblijf Middelpunt. Het 
comfort, de sfeer en de accommodatie van een hotel worden hier gecombineerd 
met de faciliteiten en toegankelijkheid van een zorgverblijf.
 
Elke kamer is uitgerust met 2 hoog-laagbedden. Je beschikt over een 
aangepaste badkamer met douche en onderrijdbare wastafel. De kamers zijn 
voorzien van een tv en gratis wi�. Bovendien heeft elke kamer een balkon. Het 
vakantiecentrum biedt ook een loungeruimte, een badkamer met comfortbad, 
een petanquebaan, … In de nabije omgeving zijn er een zwembad met tillift, een 
sauna en bubbelbad. Verder vind je er ruime wandel- en �etspaden. Het mooie 
Duinenpad ligt op wandelafstand van Middelpunt.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Vakantieverblijf Middelpunt
Westendelaan 37
8430 Middelkerke
tel. 059 30 70 70
www.middelpunt.com

Middelkerke











prijs / nacht / persoon op basis van 2 persoonskamer
PERIODE kamer met ontbijt kamer halfpension kamer volpension
01-01 tot 21-01 / 05-02 tot 30-03 /  
12-11 tot 21-12

€ 54 € 68 € 78

31-03 tot 30-06 / 01-09 tot 11-11 / 
22-12 tot 30-12

€ 59 € 73 € 83

01-07 tot 31-08 / 31-12 € 64 € 78 € 88

Singletoeslag €25 per nacht 

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

DOMEIN POLDERWIND
prijs / nacht / persoon op basis van 2 persoonskamer singletoeslag  

per nacht
PERIODE kamer met ontbijt kamer halfpension kamer volpension
24-01 tot 20-02 / 01-03 tot 02-04 /  
04-10 tot 29-10 / 08-11 tot 17-12

€ 54 € 79 € 97 € 40

21-02 tot 29-02 / 19-04 tot 25-06 / 
30-08 tot 03-10 / 30-10 tot 07-11

€ 66 € 90 € 108 € 50

01-01 tot 05-01 / 03-04 tot 18-04 / 
26-06 tot 29-08 / 18-12 tot 03-01-21

€ 71 € 95 € 113 € 55

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Domein Polderwind
Domein Polderwind is een ideale vakantieplaats. Jouw kans om te genieten met 
zorg! Op het domein vind je rust en ontspanning bij het water of in de binnen-
tuin. Voor de actieve recreanten zijn er volop mogelijkheden in de mooie West- 
Vlaamse omgeving.
Het hele jaar door kunnen mensen er van een ‘vakantie met zorg’ genieten.
Het domein biedt rust en recreatie op en rond een mooie waterplas en dat voor 
mensen met een beperking of ziekte, en voor ouderen. Aan de oever staat een 
nagelnieuw viersterrenhotel. Het hotel is een architecturaal pareltje geïnspireerd 
op de tulou, een cirkelvormige, traditionele groepswoning uit China. 
Op de benedenverdieping staan ontmoeting en samenzijn centraal. De meeste 
hotelkamers bevinden zich op de eerste verdieping, in een intieme setting. In en 
rond het domein is alles aanwezig en aangepast om iedereen altijd een onverge-
telijke vakantie te bezorgen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Domein Polderwind
Polderwind 4
8377 Zuienkerke
tel. 050 23 07 50
www.domeinpolderwind.be

Zuienkerke











B&B Altijd Genieten
B&B Altijd Genieten is een kleinschalige en gezellige bed and breakfast op 5 km 
van Damme, vlak bij het Leopoldkanaal. Behalve voor een wandeling langs het  
kanaal heb je vervoer nodig om de omgeving te verkennen: 12 km naar Knokke-
Heist, 20 km naar Sluis (NL), 12 km naar Brugge.

Deze accommodatie huisvest 4 nieuwe, ruime, rolstoeltoegankelijke kamers 
(A+-label) met kluis, koelkast, haardroger, tv en wi�. De woon- en leefveranda 
doet dienst als ontbijtruimte. Desgewenst kun je gebruikmaken van de 
privékeuken.

Het verblijf is ingericht met antiallergene materialen. Een plafondlift, actieve tillift, 
hoog-laagbedden, 2 baden, 2 douchetoiletstoelen en een alternerende matras 
zijn aanwezig.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

B&B Altijd Genieten 
Molentje 8
8340 Moerkerke
tel. 050 500 890
www.altijdgenieten.be

Moerkerke











prijs / kamer / nacht op basis van kamer en ontbijt
1 persoonskamer 2 persoonskamer 3 persoonskamer

€ 50 € 80 € 110

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

 Vakanties op maat - België

DOMEIN POLDERWIND
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De Kleppe
Ben je op zoek naar een toegankelijke va kantieplaats met een deugddoend 
activiteiten aanbod? Dan ben je bij De Kleppe zeker aan het juiste adres.

Vakantiehuis De Kleppe werd volledig verbouwd in het voorjaar van 2016. Zowel 
het huis als het bijbehorende terrein is volledig toegankelijk en biedt dus zeker 
voldoende comfort aan elke gast.

Wie kiest voor een vakantie in De Kleppe, kiest voor een vakantie dicht bij 
huis waar natuur, dier en plezier centraal staan. De ochtendmensen kunnen 
’s morgens aansluiten bij het leven op de boerderij. Stallen en hokken 
schoonmaken, dieren eten geven en verzorgen. De dieren zijn getraind en 
worden ingezet voor allerlei activiteiten waarbij het contact tussen mens en dier 
centraal staat. Er is heel wat keuze. Het zachte knuffelmoment met de konijnen, 
of het avontuurlijke hindernissenparcours met de geiten? Wie durft op de rug van 
het grote boerenpaard? Even de kleine landwegen verkennen? 
Neem dan de geiten en de ezels mee. Ook zij zijn dol op wandelen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

De Kleppe 
Everbeekplaats 4  
9660 Everbeek 
tel. 055 42 37 53 
www.dekleppe.be

Everbeek











Mini-kleppe 1
PERIODE weekend (vrij - ma) midweek week (ma -zo) of (vrij - do)
15-10 tot 31-03, behalve kerstvakantie € 243 € 378 € 529
01-04 tot 15-10 + kerstvakantie. 
Zonder zomervakantie 

€ 277 € 445 € 630

Juli en augustus € 287 € 463 € 656

Mini-kleppe 2
PERIODE weekend (vrij - ma) midweek week (ma -zo) of (vrij - do)
15-10 tot 31-03, behalve kerstvakantie € 342 € 544 € 771
01-04 tot 15-10 + kerstvakantie. 
Zonder zomervakantie 

€ 393 € 645 € 922

Juli en augustus € 407 € 671 € 692

De Kleppe biedt 4 vakantiehuizen. De Grote Kleppe met 28 bedden, de Kleine Kleppe met 15 bedden, Minikleppe 1 
met 4 bedden en 1 slaapzetel en Minikleppe 2 met 6 bedden en 1 slaapzetel. Elk huis is individueel te boeken en 
volledig toegankelijk. Je kan er gebruik maken van een eigen leefruimte en keuken. 

Ter plaatse is geen restaurant, maar je kan wel gebruik maken van verschillende traiteurdiensten of uiteraard zelf koken. 

Prijs voor een halve week, de Grote Kleppe en de Kleine Kleppe op aanvraag.
Eindschoonmaak, verbruik van water, gas en elektriciteit inbegrepen
Lakenpaket (€ 8 pp) niet inbegrepen

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Casa Ametza
Kom logeren in het prachtige park van Brasschaat! Je geniet er van de rust 
en het groen, een ideale uitvalsbasis om te wandelen en te �etsen. Vlakbij 
kun je gaan zwemmen of �tnessen, wat luieren, gezellige terrasjes doen of je 
ontspannen in de gezamenlijke tuin. Vanuit Brasschaat kun je uitstappen maken 
naar Antwerpen, Wijnegem Shoppingcenter, de Kalmthoutse Heide en zo veel 
meer. Ga op ontdekking in het mooie park, het Peerdsbos of een van de andere 
natuurdomeinen van de gemeente waar ook kinderen naar hartenlust kunnen 
ravotten. 

Je logeert in 1 van de 6 smaakvol ingerichte en ruime woningen. Elke woning 
beschikt over een gezellige eet- en zitruimte, een volledig uitgeruste keuken, 
een moderne badkamer, 2 slaapkamers en een mooie aangelegde tuin. Verder 
heeft elk huisje tv, wi�, een ruim en zonnig terras met tuinstoelen en er is een 
gezamenlijke, afgesloten �etsenstalling. 
Op het domein is geen restaurant aanwezig, maar je kunt zelf koken in je eigen 
keuken. Casa Ametza bezit het toegankelijkheidslabel A+. 
Alle woningen zijn dus echt rolstoeltoegankelijk en er zijn ook aanpassingen 
doorgevoerd voor mensen met een visuele of auditieve beperking of voor wie 
nood heeft aan een prikkelarme omgeving.  

Ook kunnen er professionele zorgpartners ingeschakeld worden om je bij te 
staan en te ondersteunen tijdens jouw verblijf. 
Vlakbij zijn er een zwembad, �tness en sporthal. In de nabije omgeving valt 
er heel wat te beleven … denk maar aan het Gun�remuseum, Den Toren, 
een minigolfterrein, de kinderboerderij, spoor�etsen, de roeivijver en allerlei 
buitenspeeltuinen. Ook de Kalmthoutse Heide en het Suske en Wiske museum 
zijn een bezoekje meer dan waard. Je kunt deze prachtige streek op een leuke 
manier gaan verkennen via de �ets- en wandelknooppunten. 

Casa Ametza ... een droomplek waar je zalig kunt genieten in het groen. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Casa Ametza  
Zwembadweg 5  
2930 Brasschaat  
tel. 03 653 45 28 
www.casa-ametza.be 

Brasschaat

n.v.t.



n.v.t.





vakantiewoning 4 personen
PERIODE weekend midweek week
Laagseizoen € 270 € 345 € 565
Hoogseizoen (schoolvakanties) € 365 € 470 € 785

vakantiewoning 6 personen
PERIODE weekend midweek week
Laagseizoen € 330 € 430 € 700
Hoogseizoen (schoolvakanties) € 445 € 575 € 970

Eindschoonmaak inbegrepen
Huur lakenpakket € 6 of zelf te voorzien 

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)
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l’ O de Vie
Hotel l’O de Vie in het rustige Zuid- Limburgse Haspengouw biedt zijn logés 
een ontspannend verblijf in een authentiek kasteel. Velm is gelegen op een 
boogscheut van Sint-Truiden, temidden van de rust, natuur en de Limburgse 
gastvrijheid.

Alle designkamers zijn o.a. uitgerust met bedden, telefoon, tv, koffie- en thee- 
voorzieningen, gratis wi�, douche, kluis en minibar. De 6 aangepaste 
comfortabele kamers ontvingen het label A+ en voldoen bijgevolg aan de 
toegankelijkheidsnormen eigen aan dit label.

Er bevindt zich op 200 m van het hotel een gratis parking. Betalend parkeren kan 
ook ondergronds vlak bij het hotel. Je kunt er gebruikmaken van het overdekte 
zwembad (met lift) tussen 7 en 9 uur ’s morgens en vanaf 20 uur ’s avonds.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel l’O de Vie 
Halingenstraat 76
3806 Velm
tel. 011 58 66 87
www.lodevie.be

Velm









Opgelet: Maandag sluitingsdag; dus incheck mogelijk van dinsdag tot zaterdag 14.30 uur 
en uitcheck van woensdag tot zondag 11 uur.



prijs / nacht / kamer met ontbijt
PERIODE 1 persoonskamer 2 persoonskamer
zondag tot donderdag € 76 € 86
vrijdag € 81 € 91
zaterdag € 91 € 101

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Hoeve Genemeer
Te midden van de prachtige groene omgeving van Beverlo ligt Hoeve Genemeer.
Hoeve Genemeer is een mooie gerestaureerde hoeve aan de voet van de 
mijnterril van Beringen. Een plek waar je kunt  ontsnappen aan de drukte van de 
dag, waar je geniet van de schitterende natuur. 

Kortom Hoeve Genemeer is een ideaal vakantieoord, waar de rust, de 
charme van het platteland en het prachtige natuurschoon je uitnodigen tot een 
onvergetelijke en deugddoende vakantie voor iedereen.
Er is ook een gezellige leefruimte en een aangepaste keuken voorzien.

In de ruime tuin ontdek je een snoezel kamer, blotevoetenpad, hindernissen-
parcours, dieren en een barbecueruimte.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hoeve Genemeer 
Genemeerstraat 163
3581 Beverlo
tel. 0467 01 17 65
www.hoevegenemeer.be

Beverlo





n.v.t.





prijs / kamer zonder ontbijt
weekend (vrij - ma) midweek (ma tot vrij) week (ma - ma)

Wilg (5 personen) € 335 € 430 € 725
Hazelaar (5 personen) € 335 € 430 € 725
Olijfboom (6 personen) € 425 € 525 € 900
Eik (4 personen) € 300 € 335 € 575
Linde (3 personen) € 225 € 280 € 435

Prijzen april tem oktober en schoolvakanties

Inbegrepen: één ontbijt op dag van vertrek 
Niet inbegrepen: andere maaltijden, toeristenbelasting van € 2 per persoon per nacht, lakenpakket aan € 10, poets aan € 35/studio 

Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)
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Zorgverblijf Ter Duinen
Zorgverblijf Ter Duinen is een ruim vakantiecentrum dat rust en gezelligheid  
uitstraalt. Het vakantiecentrum, gelegen op de helling van het duinen gebied, 
is omgeven door een 9 hectare groot parkdomein met slotgracht en diverse 
aanplantingen. Je kunt er volop genieten van de zeelucht. De wandelafstand tot 
aan de zeedijk bedraagt 20 minuten. 

Zowel het huis als het park is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  
Alle kamers beschikken over aangepaste douche, toilet, wastafel, radio, tv en 
oproep systeem. De maaltijden zijn gevarieerd. Kinesitherapie is hier mogelijk.  

Zorgverblijf Ter Duinen beschikt als extra troeven over een kapsalon, pedicure, 
grote bar, sfeervolle zithoekjes en een winkeltje waar je terechtkunt voor kranten, 
postkaarten, souvenirs, …

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Zorgverblijf Ter Duinen 
Louisweg 46 
8620 Nieuwpoort 
tel. 058 22 33 11 
www.cm-zorgverblijven.be

Nieuwpoort









Zorgverblijf Hooidonk
Zorgverblijf Hooidonk ligt in het hartje van de Antwerpse Kempen in een  
12 hectare groot natuur- en dierenpark. Je vindt hier verharde wandelwegen, 
een minigolfterrein en petanquebanen. In de groene omgeving geniet je van een 
oase van rust en gezelligheid. Zowel het huis als het park is volledig toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Je kunt het park ook verkennen met een scooter, 
elektrische duo- en rolstoel�ets, riksja’s of met de Hooidonk Express.

De kamers beschikken over een eigen oproepsysteem, hoog-laagbed, kluis, tv 
en een wastafel, douche en toilet.
Dagelijks zijn het ontbijt en het avondmaal in buffetvorm. Bij het middagmaal heb 
je een gevarieerde keuze tussen vis of vlees. Een dieet volgen is ook mogelijk.
Voor wie het wenst, is er mogelijkheid tot kinesitherapie. Je kunt altijd een dokter 
raadplegen. Je kunt jezelf verwennen met een bezoekje aan de kapper, pedicure 
of de schoonheidsspecialist.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Zorgverblijf Hooidonk 
Langestraat 170 
2240 Zandhoven 
tel. 03 320 28 11 
www.cm-zorgverblijven.be

Zandhoven









Zorgverblijven CM





Zorgverblijf Spa Nivezé
Zorgverblijf Spa Nivezé ligt aan de rand van de Hoge Venen in een 8 hectare 
groot natuurpark, op ongeveer 3 kilometer van het centrum van Spa. In 
het mooie wandelpark met vijver zijn verschillende verharde wandelpaden 
aangelegd. Zo geniet je ook als rolstoelgebruiker van het mooie en bosrijke 
domein.

Het vakantiecentrum straalt landelijke charme uit en is – ondanks 
de heuvelachtige omgeving – volledig aangepast aan de noden van 
rolstoelgebruikers. Alle kamers beschikken over douche, toilet, wastafel, eigen 
oproepsysteem en tv. De maaltijden zijn verzorgd, gevarieerd en worden 
genuttigd in het recent gerenoveerde restaurant. Kinesitherapie is hier mogelijk. 
Zorgverblijf Spa Nivezé heeft verschillende troeven: het typische koetshuis met 
open haard en terras, een kapsalon en een winkeltje waar je souvenirs kunt kopen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Zorgverblijf Spa Nivezé 
Route du Tonnelet 76 
4900 Spa 
tel. 087 79 00 00 
www.cm-zorgverblijven.be

Spa











Vervoer van en naar de vakantiebestemming mogelijk tegen de geldende tarieven, met een maximum van € 1,5 /km. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

PRIJZEN ZORGVERBLIJVEN CM 

Prijs/nacht/persoon op basis van volpension
1 persoonskamer 2 persoonskamer

€ 70 / Spa Nivezé: € 57* € 57
*Uitzonderlijk rekent Spa Nivezé in 2020 geen toeslag voor éénpersoonskamer

Promoties Zorgverblijf Spa Nivezé - Prijs/persoon
24-04 tot 01-05-2020 Vlaamse week € 470
31-07 tot 07-08-2020 Zomerpromotie € 390
09-10 tot 16-10-2020 Herfstpromotie € 360
23-10 tot 25-10-2020 Gastronomisch weekend € 225
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Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Nederl�d
Hotel Spelderholt
Op een prachtig landgoed in Beekbergen, vlak onder Apeldoorn, ligt het 
schitterende Hotel Spelderholt. Deze accommodatie aan de bosrand is modern 
ingericht en telt 33 riante hotelkamers.

Hotel Spelderholt beschikt over vele  praktische aanpassingen. Zo zijn er aan-
gepaste hotelkamers, waardoor ook  mensen met een beperking hier  comfortabel 
kunnen verblijven.  
De hotelkamers beschikken allemaal over een telefoon en een gratis televisie- 
en internetaansluiting via wi�. Hotel Spelderholt biedt tal van faciliteiten in de 
prachtige omgeving van de Veluwe.
 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Spelderholt
Spelderholt 9  
7361 DA Beekbergen
Nederland
tel. 0031 555 068 805
www.parcspelderholt.nl

Beekbergen











prijs / kamer / nacht (inclusief toeristenbelasting)
VERBLIJFSFORMULE 1 persoonskamer 2 persoonskamer
Kamer met ontbijt € 84 € 84
Halfpension € 89 € 104
Volpension € 94 € 140

Toeslag halfpension/persoon/nacht: € 19
Exclusief toeristenbelasting van € 2,35 per persoon per nacht. Deze kan nog wijzigen voor 2020. 

Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

 Vakanties op maat - Nederland

Hotel De Rijper Eilanden
Hotel De Rijper Eilanden is gelegen in het westen van Nederland, een dertigtal kilometer 
boven Amsterdam en ongeveer 500 meter van het centrum van De Rijp. 

De zeer ruime kamers zijn voorzien van douche, toilet en telefoon. Alle verdiepingen 
zijn drempelvrij. Alle kamers zijn perfect toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is een 
gezellige eetruimte en een erg ruime bar. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel De Rijper Eilanden
Zuiddijk 2 a
1483 MA De Rijp
Nederland
tel. 0031 299 675 656
www.derijpereilanden.nl

De Rijp











prijs / nacht / kamer op basis van kamer met ontbijt
1 persoonskamer 2 persoonskamer 3 persoonskamer 4 persoonskamer

€ 66 € 91 € 114 € 136
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Duitsl�d

Euvea Freizeit- und Tagungshotel
Het recreatie- en conferentiehotel Euvea bevindt zich in de Eifel in de prachtige 
stad Neuerburg in het midden van het Duits-Luxemburgse natuurpark. Een 
voormalig schoolgebouw werd in de jaren 1999 - 2001 grotendeels verbouwd en 
combineert prachtige oude gebouwen met moderne eisen. Euvea legt speciale 
nadruk op de ‘toegankelijkheid’. Gasten ‘met of zonder een beperking’ beleven 
mooie dagen in de prachtige natuur en in het culturele landschap van de Eifel. 
Vooral in het Neuerburgerland toont de Eifel zich groots. Rustige, natuurlijk 
landelijke wegen, grote stukken bos, diepe dalen en charmante hoogten 
domineren het landschap.

Comfortabele hotelkamers, een wellnessruimte, wintertuin, restaurant met 
zonne terras, café, bar, privébarbecuehut, wi� in het gehele hotel en nog veel 
meer zijn een ideaal uitgangspunt voor een geslaagde vakantie.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Euvea Freizeit- und Tagungshotel
Bitburger Strasse 21
54673 Neuerburg
Duitsland
tel. 0049 656 49 60 90
www.euvea.de

Neuerburg









Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)



prijs / nacht / persoon / volpension

1 persoonskamer 2 persoonskamer

€ 54 € 47

 Vakanties op maat - Duitsland

Toeslag halfpension/persoon/nacht: € 22

Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Schroeders Stadtwaldhotel
Trier, gelegen op de rechteroever van de Moezel, is de oudste stad van Duitsland.  
De nog altijd zichtbare sporen van de Romeinen, de prachtige natuur met de wijngaarden 
van de bekende moezelwijnen, de rivieren de Moezel en de Saar, ontelbare gezellige 
stadjes en dorpjes maken van deze streek een toeristische topper. 

Het Schroeders Stadtwaldhotel ligt rustig en idyllisch in het groen op amper 1 kilometer 
van het oude stadscentrum. Het hotel beschikt over 27 moderne en comfortabel 
ingerichte kamers, voorzien van telefoon, douche en toilet. De kamers zijn volledig 
aangepast aan rolstoelgebruikers; met hoog-laagbedden en een rolstoeltoegankelijke 
badkamer. Het hotel beschikt over een intern oproepsysteem. Er is een ruime lift en de 
benedenverdieping is volledig drempelvrij. Elke verdieping is probleemloos te bereiken, 
ook voor gebruikers van elektrische rolstoelen. Als extra troeven heeft dit hotel een 
gezellig zonneterras met ligstoelen, een binnenhof, een barbecueruimte en is het een 
vertrekplaats van talrijke wandel- en �etspaden. Heb je veel zorg nodig en hou je van 
cultuur? Dan is dit dé bestemming voor jou!

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Schroeders Stadtwaldhotel
Am Gillenbach 12
54293 Trier
Duitsland
tel. 0049 651 840 840
www.schroeders-hotels.de

Trier











prijs / kamer / nacht op basis van kamer en ontbijt
type single bezetting dubbele bezetting

standaard kamer € 55 € 75
comfort kamer € 70 € 90
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Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Fr�krijk

B&B Au Charme Presbytère 
In het midden van Vicq, vlak naast de kerk, ligt een mooi en ruim gebouw van 
natuursteen uit de streek daterend uit 1788! Wat vroeger de pastorie was, heeft nog altijd 
niets aan sereniteit ingeboet. 
Een oase van rust, naast het kabbelende beekje, de Malleveaux, dat de tuin begrenst. 

Even weg van huis in een groen en rustig stukje Frankrijk! 
Nieuw sinds april 2019 is de kamer Koesterkracht. In deze loft is het heerlijk vertoeven, 
ook voor mensen met een beperking. Deze kamer heeft een oppervlakte van 31,5 m2. 
Ze is voorzien van een ruime badkamer in loftstijl met ruime inrijdouche. Er is ook een 
vrijstaand bad op pootjes. Vanuit het bad heb je een prachtig zicht op de tuin. Dankzij de 
tillift kan iedereen genieten van een heerlijk bad met uitzicht.  

De B&B biedt dagelijks een avondmaal aan met pure ingrediënten. Streekproducten 
worden gecombineerd met Frans-Belgische receptjes. Dat dient op voorhand 
aangevraagd te worden, zodat de eigenaars de nodige producten kunnen aankopen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

B&B Au Charme Du Presbytère 
1 Rue de la Cité 
52400 Vicq  
tel 0032 486 91 97 09 
www.aucharmedupresbytere.fr

Vicq





n.v.t.



B&B Au Charme Presbytère 



prijs / kamer / nacht met ontbijt vanaf 4 nachten
Kamers koesterkracht, ademkracht en veerkracht € 105
Kamer levenskracht (enkel samen te boeken met ademkracht) € 80

prijs / kamer / nacht met ontbijt
Kamers koesterkracht, ademkracht en veerkracht € 110
Kamer levenskracht (enkel samen te boeken met ademkracht) € 85

 Vakanties op maat - Frankrijk

Toeslag ontbijt: € 13  voor volwassenen, € 7 voor kinderen (2-12 jaar)
Toeslag avondmaal: € 22 voor volwassenen, € 13 voor kinderen (2-12 jaar) 

Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

B’O Resort
Hotel B’O Resort & Spa ligt in een park van 25 hectare op 15 minuten wandelen 
van het centrum van Bagnoles-de-l’Orne. Met zijn ligging, ten zuidoosten van 
Normandië en omgeven door bossen, wouden en kastelen is dit werkelijk dé 
plek om tot rust te komen en je te laten betoveren door de prachtige natuur.

Alle kamers zijn geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze zijn 
voorzien van een badkamer met een inloopdouche en satelliet-tv. Er zijn een 
binnenzwembad, hamam, jacuzzi en wellnesscentrum.

De lekkere Franse keuken kan worden geproefd in het restaurant van het resort.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

B’O Resort
Rue du Professeur Louvel
61140 Bagnoles-de-l’Orne
Frankrijk
tel. 0033 811 902 233
www.bo-resort.com

Bagnoles-de-l’Orne











prijs / nacht / logiestype / kamer
PERIODE Studio weektarief Studio weekendtarief 

(en feestdagen)
Appartement 

weektarief
Appartement 
weekendtarief  

(en feestdagen)
08-02 tot 08-11, met uitzondering 
van 14-07 tot 30-08

€ 61 € 93 € 114 € 145
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Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Zwitserl�d

Hotel Stahlbad
Het mondaine stadje Sankt Moritz is gelegen op 1772 m hoogte. Je wordt er 
ondergedompeld in de overweldigende natuur van de Alpen. De rijke fauna en 
�ora, indrukwekkende bergtoppen, eeuwenoude gletsjers en koele bergmeren 
spreken tot de verbeelding.

Hotel Stahlbad is een modern en rolstoel toegankelijk hotel met zwembad 
(alleen bereikbaar via trap). Er zijn een dagbar en veranda met gezellige 
zithoekjes, zonne weide, bridgezaal, tv-ruimte, avond animatie, �lmzaal en 
 sportaccommodatie. Je kunt gratis gebruikmaken van het zwembad, de sauna 
en een Turks stoombad. Alle kamers beschikken over een aparte badkamer met 
dubbele was tafel, douche, haardroger en toilet. Er is 1 aangepast toilet op de 
gelijkvloerse verdieping. Het ontbijt wordt aangeboden in buffetvorm en zowel 
’s middags als ’s avonds zijn er 2 keuzemenu’s in zelfbediening.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Stahlbad 
Via Tegiatscha 21 
7500 Sankt Moritz 
Zwitserland 
tel. 0041 81 833 09 60 
www.intersoc.be

Sankt-Moritz











prijs / persoon / periode / all-in / volwassene
PERIODE

04-07 tot 13-07 € 945
06-07 tot 13-07 € 735
13-07 tot 22-07 € 981
22-07 tot 31-07 / 31-07 tot 09-08 € 999
09-08 tot 18-08 € 963
18-08 tot 27-08 € 927
20-08 tot 27-08 € 721
*Deze weken wordt een kinderkorting toegepast

prijs / persoon / periode / all-in / volwassene
PERIODE charmeweken (zonder kinderen)

07-06 tot 16-06 € 810
16-06 tot 25-06 € 846

Denemarken

Prijzen op aanvraag

Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Scandic Copenhagen
Verblijf in het grootste Scandic Hotel in Denemarken, Scandic Copenhagen, met 
in totaal 18 verdiepingen. Alle 486 kamers hebben een modern design met een 
thema voor de stad of het platteland. Het hotel biedt voldoende gelegenheid om 
te ontspannen na een drukke dag. Het hotel maakt bovendien deel uit van de 
befaamde Scandic-keten, die heel erg inzet op toegankelijkheid. Dat uit zich in 
de fysieke toegankelijkheid, maar ook in het welopgeleide personeel.  

Het hotel is gelegen aan het water, tegenover het Tycho Brahe Planetarium. Op 
maar 500 meter vind je het centraal station en het bekende attractiepark Tivoli. 
Het centrum van Kopenhagen ligt op 1 km van het hotel.  
Je kunt eten in het à-la-carterestaurant, maar voor een kleine honger kun 
je ook terecht in de bar of snackbar. Voor informatie over Kopenhagen en 
omstreken, ga je naar de excursiebalie, maar ook in het hotel kun je heel wat tijd 
doorbrengen; breng zeker een bezoekje aan de �tness en sauna die gratis ter 
beschikking staan. Voor een toeslag kun je ook genieten van het solarium en van 
een heerlijke massage!

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Scandic Copenhagen 
Vester Sogade 6 
1601 Kopenhagen, Denemarken
tel. 0045 33 14 35 35 
www.scandichotels.com/hotels/denmark/
copenhagen/scandic-copenhagen

Kopenhagen
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Algemene reisvoorwaarden
1. Doelgroep 
Het aanbod van vakanties vermeld in deze brochure geldt voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beper-
king, al dan niet vergezeld van een gezonde persoonlijke begeleider (partner, kind, familielid, kennis,…).
CM-lidmaatschap is niet verplicht voor deelname aan deze vakanties, maar geeft wel recht op korting op de deelname-
prijs. Wens je aan te sluiten bij CM? Laat het ons weten en wij zorgen voor de verdere dossierafhandeling . 
Mensen met een verstandelijke beperking, met een psychische kwetsbaarheid of met dementie schrijven bij voorkeur in 
op ons speci� ek aanbod van doelgroepvakanties.
De goedkeuring tot deelname aan een vakantie wordt gegeven op basis van het medisch dossier dat we van jou 
ter  beschikking hebben of aan de hand van de verschafte info op het inschrijvingsformulier. Indien nodig wordt deze 
 beslissing genomen in overleg met de adviserend geneesheer.

2. Van inschrijving tot bevestiging van deelname
Inschrijven
Om je voor een vakantie in te schrijven, vul je het aanvraagformulier in deze brochure volledig en correct in en bezorg je 
dit document aan Samana. Of je surft naar www.samana.be en je vult je gegevens online in.
Provincie Antwerpen: Korte begijnenstraat 22,  2300 Turnhout 
Provincie Limburg: Prins-Bisschopsingel 75, 3500 Hasselt  
Provincie Vlaams-Brabant: Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo  
Provincie Oost-Vlaanderen: Martelaarslaan 17, 9000 Gent 
Provincie West-Vlaanderen: Ieperstraat 12, 8400 Oostende
Voor alle inschrijvingen die we voor eind januari ontvangen, wordt er in februari nagegaan of er meer aanvragen zijn dan 
er plaatsen beschikbaar zijn. Er wordt dan een selectie gemaakt op basis van een aantal objectieve criteria (doelgroep, 
eerste deelname dit kalenderjaar...) en organisatorische aspecten (beschikbaarheid van toegankelijke kamers...). Aan het 
einde van de maand ontvang je een bevestigingsbrief van deelname of een brief met suggesties voor eventuele andere 
vakanties. 

Voor inschrijvingen die na januari toekomen, ontvang je van Samana een brief waarin de goede ontvangst van je aan-
vraagformulier wordt bevestigd. We bekijken dan op basis van een aantal objectieve criteria (doelgroep, eerste deelname 
dit kalenderjaar...) en organisatorische aspecten (beschikbaarheid van toegankelijke kamers, aantal vrije vakantieplaat-
sen...) of je nog kan deelnemen aan de betreffende vakantie(s). Je ontvangt zo snel mogelijk van Samana een bevesti-
gingsbrief of een brief met suggesties voor eventuele andere vakanties.

Bevestiging van deelname
Bij de bevestigingsbrief vind je een voorschotfactuur en een medisch dossier. Pas wanneer dit medisch dossier ingevuld 
bezorgd is aan Samana en de voorschotfactuur (30% van de reis kosten) werd betaald, is je inschrijving de� nitief. 
De restfactuur die je nadien ontvangt, moet vóór afreis betaald worden.

Een eenpersoonskamer kunnen we je niet garanderen en hangt af van de beschikbaarheid.

3. Deelnameprijzen groepsvakantie 
Basisprijs:  de kostprijs van de vakantie;
CM-ledenprijs:  de basisprijs verminderd met 190 euro korting die CM geeft aan zijn leden bij deelname aan elke 

Samana-vakantie;
Sterprijs:  de CM-ledenprijs verminderd met:

-  50 euro extra korting die CM geeft aan zijn leden bij deelname aan de eerste Samana-vakantie van 
2020 (sterprijs CM-leden);

 -  75 euro extra korting die CM geeft aan zijn leden bij deelname aan de eerste Samana-vakantie van 
2020 indien dit lid ook een verhoogde tegemoetkoming (VT) ontvangt (sterprijs VT CM-leden). 

Singletoeslag:  meerprijs voor een eenpersoonskamer

Alle deelnemers die het zorgforfait voor personen met een chronische ziekte toegekend kregen en deelnemers die een 
minimum invaliditeits uitkering genieten als alleenstaande of als gezinshoofd ontvangen een korting van 25 euro voor de 
eerste  vakantie of bedevaart  waaraan deelgenomen wordt in 2020.

Indien je geen CM-lid bent, kun je toch deelnemen aan de Samana-vakanties. Je betaalt dan wel de volledige prijs. 
Indien je aansluit bij CM, geniet je onmiddellijk van het voordeeltarief.
Ben je lid van een ander ziekenfonds? Informeer dan bij hen of je in aanmerking komt voor een mogelijke korting bij een 
Samana-vakantie.

Kostprijs voor uitstappen zijn niet standaard in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

De prijs kan niet worden herzien door Samana, tenzij wisselkoersen of vervoersonkosten (bv. fueltoeslag) drastisch 
 wijzigen buiten de wil van Samana om. Deze verhoging moet minimaal 1% van de totaalprijs bedragen. In dergelijke  
uitzonderlijke omstandigheden heeft de deelnemer het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de berichtgeving 
vanwege Samana kosteloos te annuleren indien de verhoging meer dan 10% van de totaalprijs bedraagt.

4. Algemene annuleringsvoorwaarden 
Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief, waarbij de datum van de postafstempeling 
van de brief of van de e-mail geldt als annuleringsdatum. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als 
annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelname aan de vakantie, is een 
tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annuleringskosten voor vakanties met bus, trein of auto

Tot 6 weken voor vertrek
Annuleren is kosteloos tot 6 weken voor vertrek, ongeacht de reden.
Minder dan 6 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 6 weken voor vertrek, betaal je een dossierkost van 50 euro per persoon.
Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
- Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
- Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.
Niet komen opdagen bij vertrek zonder annulatie
Een deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op 
de hierboven opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen.

Annuleringskosten voor vliegreizen

Tot 6 weken voor vertrek
Annuleren is kosteloos tot 6 weken voor vertrek, ongeacht de reden.
Minder dan 6 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 6 weken voor vertrek, betaal je een dossierkost van 50 euro per persoon voor reizen binnen 
Europa en 100 euro voor reizen buiten Europa.
Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
- Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
- Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen dienen steeds te worden voorgelegd.
Minder dan 4 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 4 weken voor vertrek, betaal je een dossier- en annulatiekost van 150 euro per persoon voor 
reizen binnen Europa en 300 euro per persoon voor reizen buiten Europa.
Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
- Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
- Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen dienen steeds te worden voorgelegd.
Minder dan 2 weken voor vertrek
Bij annulatie, minder dan 2 weken voor vertrek, betaal je een dossierkost en annulatiekost van 250 euro per persoon voor 
reizen binnen Europa en 500 euro per persoon voor reizen buiten Europa.
Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
- Hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
- Overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van verwantschap.
De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen dienen steeds te worden voorgelegd.
Niet komen opdagen bij vertrek zonder annulatie
De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op 
de hierboven opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen.

Annuleringskosten bij onderbreken van de vakantie

Wanneer je genoodzaakt bent om je vakantie vroegtijdig af te breken, betaalt Samana de helft van de reiskost van de 
niet-genoten dagen terug. Dit enkel wanneer je onderbreekt wegens:
- hospitalisatie met minimum één overnachting van jezelf of een familielid tot de eerste graad van verwantschap;
- overlijden van een familielid tot de eerste graad van verwantschap.
De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.

5. Verzekering 
Voor ongevallen die zich voordoen vanaf de gemeenschappelijke vertrekplaats tot bij terugkeer op de gemeenschappe-
lijke aankomstplaats (voor degenen die met eigen vervoer naar de vakantieplaats komen, geldt de verzekering vanaf de 
aankomst en tot vertrek aan de vakantiebestemming) gelden volgende regelingen:

a) Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijk materiaal zijn door Samana niet verzekerd.

b) Schade door een deelnemer toegebracht aan derden (= burgerlijke aansprakelijkheid):
Opzettelijke schade, door één van de deelnemers toegebracht, zal worden verhaald op die deelnemer.
Accidenteel toegebrachte schade:
-  een waarborg van 1.500.000 euro bij lichamelijke schade
-  een waarborg van 300.000 euro bij stoffelijke schade.
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Voor schadegevallen onderworpen aan de wet van 3 juli 2005 op rechten van de vrijwilligers:
de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zoals gewijzigd door de wetten van
27 december 2005 en 19 juli 2006.
-  lichamelijke schade: 12.500.000 euro
-  stoffelijke schade: 625.000 euro
-  franchise bij stoffelijke schade: 125 euro.
Opgelet: inwonende personen en rechthebbenden van de verzekerden worden voor de waarborg burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid onderling nooit als derden beschouwd d.w.z. dat schade die ze elkaar toebrengen steeds uitgesloten is.
De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is een aanvulling op de eigen familiale verzekering.
c) Rechtsbijstand
-  waarborg Verweer en Verhaal: 50.000 euro (met een minimumdrempel voor de waarborg verhaal ten bedrage van 250 euro)
-  waarborg onvermogen: 15.000 euro
-  waarborg strafrechtelijke borgstelling: 12.500 euro.
d) Lichamelijke ongevallen
-  Behandelingskosten verzekerd ten bedrage van 3.000 euro.
Schade aan elektrische rolstoelen ten gevolge van een verzekerd lichamelijk letsel is verzekerd ten bedrage van 3.000 
euro met een franchise van 300 euro.
Meld steeds aan het ziekenfonds dat het om een ongeval ging tijdens de vakantie georganiseerd door Samana.
Recuperatie en oplegkosten zijn beperkt verzekerd tot de wettelijke tarieven vastgelegd in de ziekteverzekering. Extra 
supplementen blijven ten laste van de patiënt. Opgelet: men is nooit verzekerd voor een ongeval dat te wijten is aan de 
ziektetoestand. Aangiften van ongevallen gebeuren door de vakantieverantwoordelijken onmiddellijk na het gebeuren.
Indien de beschreven verzekeringsvoorwaarden onvoldoende worden geacht, kan je een bijkomende verzekering nemen 
bij je persoonlijke verzekeraar.
e) Algemeen
Omschrijving van het risico: binnen- en buitenlandse reizen georganiseerd door Samana.
De deelnemers aan de verzekerde reizen worden eveneens beschouwd als verzekerden voor burgerlijke aansprakelijk-
heid, rechtsbijstand en behandelingskosten. De verzekering geldt in alle landen van Europa.
De waarborg lichamelijke ongevallen is de waarborg overlijden verworven aan de verzekerden ouder dan 15 jaar.

6. Mutas 
Voor buitenlandse vakanties en Lourdesbedevaarten zijn CM-leden via Mutas verzekerd voor dringende medische hulp 
in het buitenland. Neem steeds je persoonlijke Mutaskaart (= vroegere World Assistance Card) mee met ziekenfondskle-
ver, die je kan bekomen in je gemeentelijk CM-kantoor. Het is een handig geheugensteuntje om de alarmcentrale Mutas 
te contacteren bij een ongeval. Niet-CM-leden kunnen best eens informeren bij hun ziekenfonds of ze een bijkomende 
verzekering moeten afsluiten. Voor verre reizen als Zuid-Afrika, Indonesië, Verenigde Staten, Senegal, … voorziet Mutas 
repatriëring maar zijn de kosten in een standaard verzekering niet gedekt. Daarom wordt door Samana voor deze reizen 
een extra reisbijstand afgesloten. De extra kost hiervan wordt per reis bij inschrijving gecommuniceerd.  
Bij ambulante verzorging in het buitenland (kinesitherapie, hemodialyse, …) bewaar je alle originele betaalbewijzen, voor-
schriften en geneesmiddelenvignetten. Bezorg ze na thuiskomst aan de consulent van CM. Hij/zij zal de tegemoet koming 
dan overschrijven op je rekening. Voor de terugbetaling van onkosten voor medicatie in Frankrijk is het noodzakelijk  dat je 
de klevers op de verpakking bezorgt.
Solvabiliteitsverzekering en beroepsaansprakelijkheid reisorganisator
Om de reiziger de grootst mogelijke zekerheid te bieden heeft Samana overeenkomstig art.36 van de wet van 
1 april 1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 een verzekeringscontract afgesloten bij 
Garantiefonds Reizen .
De solvabiliteitsverzekering komt tussen indien de uitvoering of verderzetting van de reis in het gedrang komt door het 
� nancieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar. De voorwaarden van deze verzekering kun je steeds 
opvragen bij Samana.
Indien het � nancieel onvermogen zich voordoet:
-  voor het begin van de reis kan je schriftelijk contact opnemen met Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
-  tijdens de reis kan je telefonisch contact opnemen met Garantiefonds Reizen op het nummer 02 240 68 00.
Samana vzw is een sociaal-culturele vereniging, met zetel te 1031 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579. Hierdoor  valt 
Samana vzw onder toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenen werk
(zie www.csjm.be rubriek: sociaalcultureelwerk/volwassenenwerk). Ingevolge deze erkenning geniet Samana vzw van 
de toepassing van artikel 3 § 2 3° van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus. Dit artikel 
bepaalt dat degenen die de reisbureau-activiteit uitsluitend uitoefenen met niet-commerciële doeleinden en binnen het kader 
van hun onderwijzende taak of van hun jeugd-, sport-, cultuur-, welzijns-, gezondheids- of volwassenenwerk, vrijgesteld zijn 
van de verplichting tot het hebben van een reisbureauvergunning (zie www.toerismevlaanderen.be, rubriek reisbureaus).

7. Portretrecht
Deelnemers aan onze reizen verklaren zich akkoord dat Samana foto’s mag publiceren, gemaakt op de reizen, waarop 
vakantiegangers, persoonlijke begeleiders en/of vrijwilligers zichtbaar zijn. Heb je hiertegen bezwaar, dan moet je dit 
schriftelijk melden aan Samana.

8. Klachtenprocedure
We doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Als je toch klachten zou hebben over 
Samana en de werking, kan je terecht bij klachten@samana.be of schrijf naar: Klachten Samana, Haachtsesteenweg 
579 PB40, B-1031 Brussel of telefonisch: 02 246 47 71.

Vraag & Antwoord 
1. Waarom moet ik een medisch dossier laten invullen?
Het medisch dossier wordt deels ingevuld door je behandelende arts en deels door jezelf of je verzorgende (verpleeg-
kundige of mantelzorger). Het is belangrijk dat dit dossier zo correct en volledig mogelijk ingevuld wordt, want op die 
 manier kunnen we je zorgbehoefte correct inschatten. Op basis hiervan voorzien wij voor elke vakantie de nodige 
 vrijwilligers (waaronder verpleegkundigen). 
Het is dus in ieders belang dat de papieren naar waarheid ingevuld worden. Wijken ze te sterk af van de realiteit, kan dit 
leiden tot annulatie van je deelname of zelfs het onderbreken van je vakantie.

2. Voor welke zaken heb ik een geneeskundig voorschrift van de arts nodig?
Voor volgende zaken moet je een geneeskundig voorschrift hebben van je arts:
-  kinesitherapie
-  verpleegkundige handelingen (wondzorg, sondes, inspuitingen, aantrekken van steunkousen).
Houd er rekening mee dat een geneeskundig voorschrift maar twee maanden geldig is. Als de arts de juiste periode van 
je vakantie op het geneeskundig voorschrift vermeldt, ben je zeker dat het in orde is tijdens je vakantie.

3. Kan ik kinesitherapie volgen tijdens de vakantie?
Kinesitherapie tijdens een binnenlandse vakantie is op de meeste plaatsen mogelijk, maar moet op voorhand aange-
vraagd worden (bij het invullen van het medisch dossier). Kinesitherapie tijdens een buitenlandse vakantie is niet altijd 
mogelijk en is dus afhankelijk van de bestemming. Vraag dus tijdig aan het Samana-secretariaat of kinesitherapie moge-
lijk is eens je een buitenlandse bestemming uitgekozen hebt.
Je hebt een afzonderlijk geneeskundig voorschrift nodig van je arts. De rekening van de behandeling moet ter plaatse 
betaald worden. 

4. Kan ik een eenpersoonskamer boeken?
In principe logeer je met twee personen op een kamer. Je kunt een eenpersoonskamer aanvragen op je aanvraag-
formulier. Eenpersoonskamers zijn altijd ‘onder voorbehoud’, aangezien er voor de meeste bestemmingen slechts een 
beperkt aantal eenpersoonskamers ter beschikking is. We geven hierbij voorrang aan mensen die alleen moeten slapen 
om medische redenen. Samana bekijkt welke medische redenen gegrond zijn om recht te hebben op een eenpersoons-
kamer.
We verwittigen je indien we niet aan je vraag voor een eenpersoonskamer kunnen voldoen. Wanneer je een 
eenpersoons kamer krijgt toegewezen, betaal je meestal een toeslag (zie in de brochure per vakantiebestemming).

5. Wie staat er tijdens de vakantie in voor mijn verzorging?
Op elke vakantie worden de zorgen gecoördineerd door één of meerdere verpleegkundigen. Zij staan zelf in voor de strikt 
verpleegkundige taken (medicatiegebruik, wondzorg, inspuitingen,…), maar kunnen voor andere zorgtaken (hulp bij was-
sen, kleden, toiletbezoek,…) beroep doen op vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben hierrond vormingen gevolgd om goed 
voorbereid te zijn op dit takenpakket.

6. Is er altijd een arts beschikbaar?
We maken afspraken met artsen in de onmiddellijke omgeving van het vakantieverblijf. Op een aantal vakanties gaat er 
een eigen arts mee.

7. Wat als ik een uitkering van het ziekenfonds ontvang?
Ben je arbeidsongeschikt en ontvang je daarvoor een ziekte-uitkering, dan moet je bij deelname aan een vakantie de 
administratie van de adviserend arts van het ziekenfonds vooraf verwittigen van de periode van je afwezigheid, zodat 
je niet opgeroepen wordt ter controle tijdens de vakantieperiode en je ook wettelijk in orde bent (voor sommige reis-
bestemmingen moet de adviserend arts immers expliciet vooraf toelating geven).

8. Wat als ik nierdialyse nodig heb?
Nierdialyse kan in een nabijgelegen ziekenhuis, indien je dit duidelijk vermeldt in het medisch dossier. De verplaatsings-
kost en organisatie hiervan zijn ten laste van jou, maar de verantwoordelijke en verpleegkundige zorgen er voor dat dit 
mee ingepast wordt in jouw vakantieprogramma.

9. Wat als ik zuurstof nodig heb tijdens de vakantie?
Indien je tijdens de vakantie zuurstof nodig hebt, vermeld je dit duidelijk in het medisch dossier, samen met het type 
zuurstof, het type zuurstoffles en de hoeveelheid zuurstof. Voor binnenlandse vakanties dien je zelf de zuurstof te regelen 
via de apotheek, voor buitenlandse vakanties dien je dit aan te vragen bij Mutas.

10. Wat als ik een rolstoel nodig heb tijdens de vakantie?
Als je zelf een rolstoel hebt, dan breng je die mee naar de vakantie en duid je dat ook zo aan in het medisch dossier. 
Heb je geen eigen rolstoel en heb je die toch nodig tijdens verre verplaatsingen, noteer dit dan duidelijk in het medisch 
dossier. Wij voorzien dan een rolstoel voor jou. 



Vraag jouw brochure aan via 
vakanties@samana.be of 02 246 26 90
Vraag jouw brochure aan via 

vliegvakanties
festivals 
sportieve vakanties 
citytrips

vakanties voor 
personen met een 

verstandelijke beperking
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1. Contactgegevens vakantieganger 

Naam:  ..................................................................................................................................................................................

Voornaam (roepnaam):  ........................................................................................................................................................

Verblijfsadres:  ......................................................................................................................................................................

Telefoon:  ..............................................................................................................................................................................

gsm:  .....................................................................................................................................................................................

e-mail:  ..................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ...................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer (verplicht in te vullen indien ziekenfondsklever ontbreekt):  ................................................................

Correspondentieadres (indien verschillend van verblijfsadres):  ...........................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Naam contactpersoon:  .........................................................................................................................................................

Verwantschap met vakantieganger:  .....................................................................................................................................

Telefoon/gsm contactpersoon:  .............................................................................................................................................

e-mail contactpersoon:  ........................................................................................................................................................

2. Contactgegevens begeleider 

De begeleider beschouwen wij als een gezonde persoon die een vakantieganger vergezelt. 

Elke zieke vakantieganger vult een apart inschrijvingsformulier in.

Naam:  ..................................................................................................................................................................................

Voornaam (roepnaam):  ........................................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ..............................................................................................................................................................................

gsm:  .....................................................................................................................................................................................

e-mail:  ..................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ...................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer (verplicht in te vullen indien ziekenfondsklever ontbreekt):  ................................................................

Verwantschap met vakantieganger:  .....................................................................................................................................

ziekenfondsklever

Aanvraag tot inschrijving
vakantie of bedevaart 2020

Snel en makkelijk
Online inschrijven mogelijk op www.samana.be

ziekenfondsklever

Stuur je ingevulde formulier  
naar een van de adressen 
vemeld onder puntje 6.
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Mobiliteit

❏ Ik ben gaande en maak nooit gebruik van een rolstoel

❏ Ik heb soms een rolstoel nodig voor wandelingen (vanaf ....... meter)

❏ Ik heb altijd een rolstoel nodig voor wandelingen

❏ Ik heb altijd een rolstoel nodig, ook binnenshuis

❏ Ik maak gebruik van een rolbed

❏ Ik maak gebruik van een rollator

Vervoer

❏ Ik kom met eigen vervoer naar de vakantiebestemming

❏ Ik rijd mee met de autocar naar de vakantiebestemming

❏ Ik kan zelfstandig de trappen van de autocar op

❏ Ik heb de lift van de autocar nodig, maar kan op een autocarzetel zitten

❏ Ik heb de lift van de autocar nodig en blijf in mijn rolstoel zitten

❏ Ik kan enkel liggend vervoerd worden

4. Enkel voor eerste deelname aan een Samana-vakantie: zorginformatie 

Aard / benaming van de ziekte of beperking: 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Beperking:  Aandoening:

❏ Lichamelijke beperking ❏ Dementie 

❏ Beperking door ouderdom ❏ Diabetes

❏ Verstandelijke beperking ❏ Kanker

❏ Psychische beperking ❏ Parkinson

❏ Visuele beperking 

❏ Auditieve beperking 

Wassen

❏ Ik kan me helemaal wassen zonder enige hulp 

❏ Ik heb gedeeltelijk hulp nodig om onderlichaam te wassen

❏ Ik heb gedeeltelijk hulp nodig om zowel boven- als onderlichaam te wassen

❏ Ik moet volledig worden geholpen om me te wassen, zowel voor boven- als onderlichaam

Kleden

❏ Ik kan me helemaal aan- en uitkleden zonder enige hulp 

❏ Ik heb gedeeltelijk hulp nodig bij het aankleden van onderlichaam

❏ Ik heb gedeeltelijk hulp nodig bij het aankleden van boven- en onderlichaam

❏ Ik moet volledig worden geholpen bij het aankleden van boven- en onderlichaam



5. Belangrijke persoonsinformatie 

1. De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en 

 publicaties. Ze worden in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens 

die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. 

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden 

geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.

❏ Akkoord

❏ Niet akkoord

2. Ik geef toestemming aan Samana om bij CM te controleren of ik aanspraak kan maken op kortingen op de kostprijs, 

dit op basis van hoedanigheden gekend bij CM.

❏ Akkoord

❏ Niet akkoord (met deze optie krijg je geen enkele korting)

3. Samana gebruikt en bewaart de zorginformatie uit dit aanvraagformulier enkel om de verzorging van de 

 vakantieganger  tijdens de vakantie af te stemmen op zijn/haar gezondheidstoestand. Bij het indienen van dit 

 aanvraagformulier gaat de vakantieganger akkoord met deze werkwijze.

❏ Akkoord

❏ Niet akkoord

❏ Ik verklaar hiermee de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Handtekening:  ......................................................................................................................................................................

6. Terugstuuradressen

Provincie Antwerpen: Korte begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 

Provincie Limburg: Prins-Bisschopsingel 75, 3500 Hasselt  

Provincie Vlaams-Brabant: Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo  

Provincie Oost-Vlaanderen: Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

Provincie West-Vlaanderen: Ieperstraat 12, 8400 Oostende 

Inschrijvingen ontvangen voor 25 JANUARI 2020 worden met de eerste selectie op 14 februari 2020 meegenomen.

Snel en makkelijk
Online inschrijven mogelijk op www.samana.be




