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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, 

Grenzen verleggen, weg van de vertrouwde omgeving en gewoonten, nieuwe mensen en plaatsen  
ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen, de batterijen opladen en nog zoveel meer … dat is vakantie!
In deze brochure ontdek je het Samana-vakantieaanbod 2020. Voor het eerst hebben we ons ruime 
en gevarieerde aanbod opgesplitst in twee verschillende brochures. Zo houden we samen het 
overzicht. Alle vliegtuigvakanties, festivals, sportieve vakanties en citytrips staan gebundeld in deze 
brochure. De brochure met alle vakanties die met bus, auto of trein zijn te bereiken, kan je eenvoudig 
opvragen via de website of per telefoon en e-mail. Op onze website www.samana.be ontdek je het 
volledige aanbod.

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 drem-
pels weg te werken zodat jij en jouw 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 
 vertrekkend 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 
onvergetelijke vakantie wordt.
We hopen dat je in ons aanbod jouw gading vindt. Er is een waaier aan groepsvakanties met ook 
een steeds groeiend aanbod aan festivals en sportieve vakanties. Daarnaast is er 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 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



Inhoudstafel

Groepsvakanties
 
Spanje

MICs Sant Jordi - Barcelona Thema voetbal 7
Hotel Sol Don Pedro - Torremolinos 8
Hotel Smy Costa del Sol - Torremolino 9
Hotel Meliá Benidorm - Benidorm 10
Hotel Estival Park - Salou 11
Hotel Eugenia Victoria - Gran Canaria 12
Abora Continental - Gran Canaria 13-14
Jacaranda - Tenerife 15
Hotel Condesa de la Bahía - Mallorca 16
Hotel Riu Playa Park - Mallorca 17
Hotel Diamante Beach - Calpe 18

 
Portugal

Be Live Family Palmeiras Village - Algarve 19

 
Italië

Kikki Village - Modica 21
Domus Laetitiae - Assisi Thema zingeving 22
Domus Laetitiae - Assisi 22
I Girasoli - Toscane 23

 
Ierland

Rondreis Ierland - Zuidwesten Rondreis 24

 
Montenegro

Hotel Iberostar Bellevue - Budva 25

 
Georgië

Rondreis Georgië - Tbilisi en omgeving Rondreis 26

 
Griekenland

Hotel John & George - Tolo 28
Hotel Villa Sevasti - Katerini 29
Kipriotis Village Resort - Kos 30

 
Marokko

Kenzi Club Agdal Medina - Marrakech 32

 
Senegal

Residence Keur Mbaye Cissé - Bargny 33

 
Zuid-Afrika

Beyond the Boma Guesthouse - Marloth Park 34

 
Indonesië

Rondreis Bali Rondreis 35

 
Frankrijk

Verschillende hotels - Lourdes Bedevaart per vliegtuig 36
Verschillende hotels - Lourdes Bedevaart per trein 37

Citytrips
 
België

Thon Hotel EU - Brussel Doelgroep jongeren 39

 
Nederland

Hotel Schaepkens St. Fijt - Valkenburg Doelgroep min 45-jarigen 40

 
Duitsland

Art’otel Berlin City Center West - Berlijn 41
Hotel Haus vom Guten Hirten - Münster 42

 
Spanje

Ilunion Aqua 3 en Aqua 4 - Valencia 43

 
Portugal

Hotel Vila Galé Porto - Porto 44

 
Italië

Best Western Hotel President - Rome Doelgroep min 65-jarigen 45

 
 Verenigde Staten

Tryp by Wyndham New York City Times Square South - New York 46



Inhoudstafel

Sportieve vakanties
 
Wandelvakanties

Hostel H - Hasselt - België 48
Santiago de Compostella - Compostella - Spanje 49

 
Fietsvakanties

Duinse Polders - Blankenberge - België 50
Westcord Hotels Waddeneilande - Waddeneilanden - Nederland 51

Landgoed De Weerdbeemden - Kessel - Nederland tandemvakantie voor personen  
met een visuele beperking 52

Domein Polderwind - Zuienkerke - België 53

 
Zeilvakanties

Zilvercamping - Mol - België 54
Tweemastklipper Lutgerdina - Enkhuizen - Nederland 55

 
Skivakantie

Hotel St. Hubertus - Lofer - Oostenrijk 56

 
Duikvakantie

Three Corners Rihana Hotel - El Gouna - Egypte 57

 
Avontuurlijke vakanties i.s.m. Project U/TURN

Winteravontuur in Zweden - Jämtland County - Zweden 58
Trektocht Marokko - Verschillende regio’s - Marokko 59
Belevingsreis Zuid-Afrika - Mpumalanga - Zuid-Afrika 60
Activiteitentocht Spanje -  Pyreneeën - Spanje 61
Kanotocht Zweden - Zuidwesten - Zweden 62
Trektocht Tenerife - Tenerife - Spanje 63
Trektocht Laos - Luang Prabang - Laos 64

 
Avontuurlijke vakanties in Marokko i.s.m. ResetT

Trektocht Atlantische kust - Atlantische kust - Marokko

(jong) volwassenen die hoog- of normaalbegaafd 
zijn met (kenmerken van) autisme, ADHD of die een 
psychische kwetsbaarheid hebben

65
Trektochten Sahara - Sahara - Marokko 66
Trektochten Saghro - Saghro - Marokko 67
Trektochten Hoge Atlas - Hoge Atlas - Marokko 68
Trektochten Hoge Atlas - Hoge Atlas - Marokko 68

Festivals
 
Nederland

 Pinkpop - Landgraaf 71

 
België

S�nks festival - Boechout 72
Festival Dranouter - Dranouter 73
Pukkelpop - Kiewit 74

Vakanties op maat
 
Spanje

Kurhotel Mar Y Sol - Tenerife 78
MICs Sant Jordi - Barcelona 79
Fontanellas Playa - Palma de Mallorca 80
Cala Millor Garden - Palma de Mallorca 81
B&B Finca Corasol - Málaga 82
Ilunion Aqua 3 en Aqua 4 - Valencia 83
Bungalows Nautilus - Lanzarote 84

 
Madeira

Golden Residence - Funchal 85

 
Denemarken

Scandic Copenhagen - Kopenhagen 86

 
Italië

Kikki Village - Modica 87

 
 Griekenland

Hotel Villa Sevasti - Katerini 88
Alkyóna Beach - Katerini 89
Ikia Apollon - Katerini 90
Eria Resort - Kreta 91
Rhodes Bay - Rhodos 92

 
Cyprus

C&A Apartments - Polis 93

 
Malta

The Waterfront - Sliema 94
DB San Antonio Hotel & Spa - Saint Paul’s Bay 95

 
Mexico

Sandos Caracol Eco Resort - Playa del Carmen 96

 
Curaçao

Dolphin Suites - Willemstad 97

 
Safari’s op maat

Rondreis Tanzania 98
Rondreis Kenia 99



- 6 - - 7 -

L�d

Groepsvakanties - Spanje - Barcelona

Sp�je

MICs Sant Jordi
Er is in deze mediterrane stad zo veel te zien en te doen dat je dagen tekort-
komt. De Ramblas, de Sagrada Familia, het Camp Nou (stadion van FC Barcelo-
na), de architectuur van Gaudi, de verschillende strandjes en de kunst van Miró. 
Er is ook een prachtige boulevard die langs het strand loopt met terrasjes en 
restaurants. Bovendien is Barcelona enorm rolstoeltoegankelijk.

Hotel MICs Sant Jordi ligt in de wijk Sarría in het westen van Barcelona direct 
bij een rolstoeltoegankelijk metrostation vanwaar je binnen 15 minuten midden 
op de Ramblas staat. Het complex is gebouwd voor mensen met een fysieke 
beperking en alles is dan ook ideaal aangepast voor rolstoelgebruikers. Je kan 
vrij gebruikmaken van een gemeenschappelijke ruimte, een patio, een indoor-
zwembad en een �tnessruimte. 

Alle moderne en nieuwe appartementen hebben een alarmsysteem, aircondi-
tioning, balkon (uniek voor Barcelona!), wi�, tv, een keuken met een koelkast, 
eettafel, afwasmachine en een volledig aangepaste badkamer.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

MICs Sant Jordi
Via Augusta 269-273  
Barcelona
Spanje 
tel. 0034 932 52 32 00  
www.micsantjordi.org

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Barcelona









Geniet van de match van FC Barcelona tegen Leganes in Camp Nou! 
Natuurlijk kunnen de Spaanse keuken, winkelen op de Ramblas en de vele 
bezienswaardigheden die Barcelona te bieden heeft, niet ontbreken! Uiteraard 
vertrekken we niet voor we Camp Nou ook uitgebreid bezocht hebben. 

Beleef een match van de Primera Division thema  
voetbal

20-03 tot 24-03-2020 15

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

MICs SANT JORDI Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.120 € 930 € 880 € 855 € 260
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Groepsvakanties - Spanje - Torremolinos

Hotel Sol Don Pedro 
We logeren in het prachtig gelegen viersterrenhotel Sol Don Pedro. Dit hotel 
maakt deel uit van een complex waartoe ook het Sol Don Marco en het Sol Don 
Pablo behoren. Hierdoor kan je gebruik maken van de faciliteiten van al deze 
hotel, waaronder de zwembaden in Sol Don Pablo.  

Het complex biedt verschillende restaurants waar maaltijden in buffetvormen 
genuttigd kunnen worden. Ga zeker ook eens genieten van de showcooking of 
diner op z’n Italiaans in de Italiaans hoek. Verder zijn er twee snackbars, meer-
dere zwembaden, ligzetels, pinpong, �tness, bowling...  

Het hotel ligt op wandelafstand van het stadscentrum, van het strand en van de 
boulevard met bars en winkeltjes.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Sol Don Pedro  
Av. del Lido, s/n 
29620 Torremolinos  
Spanje 
tel. 0034 912 76 47 47 

Torremolinos 









Deze reis in samenwerking met VeBeS is volledig op maat van blinden en 
slechtzienden. Op een ontspannen manier verkennen we Torremolinos en de nabije 
omgeving. We genieten van de sfeer op de boulevard, de stad en de mooie parken. 
Natuurlijk zal een snuifje cultuur niet ontbreken. We bezoeken Casa de los Navajas 
en trekken een dagje naar Malaga!  

Torremolinos voor blinden en slechtzienden 

08-05 tot 15-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal i.s.m. VeBeS - tel. 02 246 26 90

52

05-10 tot 12-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal i.s.m. VeBeS - tel. 02 246 26 90

52

doelgroep 
personen die blind of
slechtziend zijn

HOTEL  
SOL DON PEDRO

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.110 € 920 € 870 € 845 € 273
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Groepsvakanties - Spanje - Torremolinos

Hotel Smy Costa del Sol
Het hotel ligt in een rustige buurt van Torremolinos aan een van de mooiste 
zandstranden van de kustlijn. Het hotel is gelegen vlak naast het strand en de 
wandelpromenade .  
Het centrum van Torremolinos met de Plaza Mayor bevindt zich op 3 km en 
 Malaga  ligt op 9 km van het hotel.

De algemene infrastructuur van het hotel is goed aangepast aan rolstoelgebruik. 
Enkele kamers zijn beperkt aangepast aan rolstoelgebruikers. Voor het gebruik 
van de badkamers is het noodzakelijk dat je zelf enkele passen kan zetten.  
Er is een mooi buitenzwembad en je kan er een spelletje minigolf, petanque of 
pingpong spelen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Smy Costa del Sol
Paseo Marítimo 101
29620 Torremolinos, Málaga, Spanje
tel. 0034 952 38 30 55
www.hotelpueblocaminoreal.com

Torremolinos









We genieten van de zon op één van de vele terrasjes. We bezoeken de omliggende 
stadjes als Fuengirola en Benalmádena. We treden in de voetsporen van de 
Moren door het authentieke en schitterende Malaga. En uiteraard verkennen we 
Torremolinos zelf!

Genieten van de najaarszon aan de Costa del Sol

16-10 tot 23-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven  
Oostende

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

38

HOTEL  
SMY COSTA DEL SOL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.190 € 1.000 € 950 € 925 € 217
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

- 8 -
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Groepsvakanties - Spanje - Benidorm

Hotel Meliá Benidorm
Benidorm is een van de bekendste badplaatsen in Europa en ligt aan de Costa 
Blanca op 41 kilometer van de luchthaven van Alicante. We logeren dicht bij 
Playa de Levante, een uitgestrekt strand van meer dan 2 kilometer tussen Punta 
Pinet en Punta Canfali. Parallel met het strand ligt een levendige boulevard met 
veel restaurants waar er altijd veel te beleven valt. 

We logeren in Hotel Meliá, op 900 meter van het strand. Het hotel telt 526 ka-
mers met telkens zicht op de tuin en het zwembad. Elke kamer beschikt verder 
over tv, airco en wi�. De maaltijden zijn in buffetvorm met een uitgebreid aanbod 
van salades, fruit, groenten, vis, vlees, kazen en desserts. Er zijn ook een cafe-
taria, een pub en 2 (buiten)bars. Verder is het leuk vertoeven aan het zwembad 
met waterval en tropische beplanting rondom. In het hotel zijn nog een gym en 
sauna en kan je overdag en ’s avonds genieten van animatie. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Meliá 
Avenida Severo Ochoa, 1
Benidorm, Spanje
tel. 0034 912 764 747
www.melia.com

Benidorm









Je kuiert er in de kleine straatjes met vele winkels. Een bezoek aan het oude 
Benidorm kan niet ontbreken. ’s Avonds is er animatie in het hotel en we gaan 
eenmaal naar de Benidorm Palaceshow. Ambiance verzekerd! We maken ook een 
daguitstap. Genieten maar!

Genieten van de voorjaarszon aan de Costa Blanca

01-04 tot 08-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven  
Oostende

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

36

HOTEL  
MELIÁ BENIDORM

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.275 € 1.085 € 1.035 € 1.010 € 196
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Groepsvakanties - Spanje - Salou

Hotel Estival Park
Het 4 sterrenhotel Estival Park is zeer centraal gelegen, vlak bij het zandstrand 
en 800 m van het centrum van La Pineda. Het gezellige centrum van Salou ligt 
op ongeveer 5 kilometer. Het hotel bestaat uit 3 hoofdgebouwen en verschillen-
de appartementen in de tuin. In de hoofd gebouwen vind je 968 kamers verspreid 
over vijf verdiepingen. Gelukkig zijn er ruim voldoende liften om iedereen naar de 
juiste verdieping te begeleiden. 

Door het verblijf in all-informule kan je optimaal genieten van al de mogelijkhe-
den die het hotel te bieden heeft: 3 buffet restaurants, waaronder 1 met terras, er 
zijn 3 snackbars en meerdere bars.

Voor ontspanning kan je terecht in de 3 openluchtzwembaden of het overdekte 
zwembad. Ook het wellnesscentrum en de �tness staan tot jouw beschikking 
(delen daarvan wel tegen betaling). Zowel overdag als ’s avonds kan je deelne-
men aan de animatie ter plaatse. Je kan als je wilt zelfs een bezoek brengen aan 
de kapper en voor ’s avonds beschikt het hotel over zijn eigen disco!

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Estival Park 
Carrer Del Cami del Raco 15-17 
43481 Platja de la Pineda  
Tarragona, Spanje
tel. 0034 977 35 80 50
www.estivalpark.es

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Salou









Heerlijk vertoeven op 300 m van het zandstrand, vlak bij het gezellige centrum La 
Pineda. Het hotel heeft alles wat we nodig hebben, want we kunnen ontspannen in 
de verschillende openluchtzwembaden en genieten mee van de animatie die het 
hotel voorziet. Het centrum van Salou ligt op 5 km. We voorzien alvast een mooie 
busuitstap, deze uitstap is in de prijs inbegrepen. Het hotel heeft maar een beperkt 
aantal rolstoeltoegankelijke kamers.

Geniet onder de palmbomen in Salou

24-05 tot 31-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

HOTEL  
ESTIVAL PARK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.355 € 1.165 € 1.115 € 1.090 € 115
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Groepsvakanties - Spanje - Gran Canaria

Bijna de helft van het eiland Gran Canaria is beschermd natuurgebied. Dat levert een  
unieke fauna en �ora op. Waar je ook kijkt, je geniet er van adembenemende ver-
gezichten. We maken een bijzondere kamelenrit door de duinen van Maspalomas. Maar 
ook op zee valt er heel wat te beleven. Zoek mee naar dol�jnen, walvissen en andere 
zeezoogdieren in hun natuurlijke omgeving aan boord van een snelle boot. Gran Canaria 
heeft door haar ligging ook nog eens het beste klimaat ter wereld … Here we come!

Gran Canaria, een zee van mogelijkheden

21-10 tot 28-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

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

45

Hotel Eugenia Victoria
Gran Canaria, een Canarisch eiland van vulkanische oorsprong in de Atlantische 
Oceaan, heeft veel te bieden: een subtropisch klimaat, mooie zandstranden, 
duinen, groene ravijnen en pittoreske bergdorpjes. Het hotel ligt aan Playa del 
Inglés, de grootste badplaats ten zuiden van het eiland, geliefd bij toeristen en 
bekend om haar lange strand en uitgestrekte zandduinen. Het strand ligt op een 
tweetal kilometer van het hotel.

Het hotel heeft 4 (dubbele) aangepaste kamers voor rolstoelgebruikers en is 
toegankelijk. Alle kamers zijn ruim, recent gerenoveerd en beschikken over gratis 
wi�, zithoek, tv, ventilator, frigo, een aparte badkamer met bad of inloopdouche 
en haardroger. Er is een bar, livemuziek, avondvoorstellingen, sportaccommo-
datie, petanque, een wellnesscenter waar je gratis gebruik kan maken van 2 
binnenzwembaden, sauna, dodezeetherapie,... Voor het eten kan je terecht in 
het buffetrestaurant. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Bull Hotel Eugenia Victoria
Avenida Gran Canaria, 26
35100 Playa del Inglés
Las Palmas, Spanje
tel. 0034 928 76 25 00
www.bullhotels.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Gran Canaria









HOTEL  
EUGENIA VICTORIA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.605 € 1.405 € 1.365 € 1.340 € 155
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Groepsvakanties - Spanje - Gran Canaria

Abora Continental
Dit 3 sterrenhotel is recent gerenoveerd en ligt vlak aan het strand. De ideale 
uitvalsbasis om Gran Canaria te ontdekken. 

Het hotel beschikt over 2 zwembaden en een heerlijk zonneterras. Ook kan je 
er genieten van een whirlpool en een sauna. Voor de echte levensgenieters is er 
zelfs de mogelijkheid om een massage bij te boeken (niet voorzien in all-inprijs)! 

Zowel overdag als ’s avonds voorziet het hotel een uitgebreid animatieprogram-
ma, waar ook jij aan kan deelnemen. Wanneer je honger hebt, kan je terecht 
in het buffetrestaurant, in 1 van de 2 bars of in de snackbar. Heb je zin in iets 
anders, dan kan je zelf nog iets gaan kopen in de kleine supermarkt in het hotel.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Abora Continental by Lopesan Hotels
Avenida de Italia 2 
E35100 Playa del Inglés
Gran Canaria
tel. 0034 928 76 00 33 
www.lopesan.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Gran Canaria









En door die prachtige zandduinen wordt er natuurlijk gewandeld. Verder staan een 
lokale markt, de prachtige stranden en genieten van het hotel op het programma. 
Sun, sea, beach … wat wil een mens nog meer! 

Ontdek nog een derde periode op de volgende bladzijde.

Gran Canaria: dat is torenhoog vermaak en  
imposante zandduinen Kies hieronder de periode  

die jou het best past.

27-05 tot 03-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

09-09 tot 16-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

ABORA  
CONTINENTAL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.375 € 1.185 € 1.135 € 1.110 € 259
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

ABORA  
CONTINENTAL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.645 € 1.455 € 1.405 € 1.380 € 330
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Groepsvakanties - Spanje - TenerifeGroepsvakanties - Spanje - Gran Canaria - Abora Continental

Jacaranda
Tenerife is het grootste eiland van de Canarische Eilanden, een Spaanse eilan-
dengroep in de Atlantische Oceaan. 
Costa Adeje bevindt zich naast Playa de las Americas en is heel wat rustiger. De 
grootste voordelen zijn het altijd zonnige klimaat en de witte zandstranden. De 
strandpromenade langs de oceaan leent zich uitstekend voor wandelingen, zo 
kan je makkelijk naar het levendige Playa de las Americas wandelen.
Het hotel ligt centraal op ongeveer 500 meter van het mooie Fanabe-strand en 
de altijd gezellige boulevard. Op iets meer dan een kilometer ligt het levendige 
centrum van Adeje, maar op 5 minuutjes wandelen van het hotel vind je even-
eens diverse leuke bars, restaurants en winkeltjes.

Het prachtige 4 sterrenhotel Jacaranda biedt ruime en verzorgde kamers met 
alle moderne comfort en een balkon of terras, 6 grote zwembaden omringd door 
zonne terrassen. Verder is er een �tnessruimte en tegen betaling ga je naar de 
sauna of kies je voor een massage. Eten en drinken in hotel Jacaranda is een 
feest! Het buffet is afwisselend en de koks bereiden in het restaurant zelf diverse 
gerechten. Voor een drankje kan je terecht in 1 van de 3 gezellige bars.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Jacaranda
Avenida de Bruselas 4-6, 
38670 Playa de las Americas
Costa Adeje, Tenerife, Spanje 
tel. 0034 922 712227 
www.hoteljacaranda.es

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Tenerife









Het Canarische eiland heeft heel wat plekjes ongerepte natuur, naast het gekende 
toeristische gedeelte. Geniet van de azuurblauwe zee, het lekkere eten en drinken 
en het mooie zwembad. Wil je graag het eiland verkennen, kies dan voor 1 van de 
optionele excursies.

Tenerife, een eiland vol verrassingen

06-10 tot 13-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

02-09 tot 09-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

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

30

Hecht team
De hele vakantie was een aaneenschakeling van mooie en fantastische momenten en ervaringen.
Vakantiegangers en medewerkers vormden een hecht team en de verbondenheid was groot. 

vrijwilliger Samana Vakanties

ABORA  
CONTINENTAL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.490 € 1.300 € 1.250 € 1.225 € 305
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

JACARANDA Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.255 € 1.065 € 1.015 € 990 € 199
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Groepsvakanties - Spanje - Mallorca

Hotel Riu Playa Park 
Riu Playa Park werd recent volledig gerenoveerd en heropende z’n deuren in het 
voorjaar van 2019. Dit viersterrenhotel ligt op wandelafstand van het strand, een 
winkelcentrum en de levendige uitgaansbuurt. Breng je graag eens een bezoek 
aan Palma-stad, dan kan dit door middel van het plaatselijke vervoer. 

Het hotel is voorzien van 3 zoetwaterzwembaden, een restaurant in buffetvorm 
en een themarestaurant. ’s Avonds worden er shows of livemuziek voorzien. Alle 
kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), centrale airco/verwar-
ming, plafondventilator, telefoon, wi� (gratis), satelliet-tv (�atscreen), koelkast en 
safe (gratis). In dit hotel zijn er rolstoeltoegankelijke kamers voorzien. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Riu Playa Park Mallorca
Carrer del Pare Bartomeu Salvà, 15 
07610 Palma, Spanje
tel. 0034 971 26 19 50

Mallorca









Geniet in 1 van de 3 zwembaden van een beetje afkoeling, ’s avonds worden 
er verschillende shows aangeboden en voor de lekkerbekken is er een ruime 
keuze qua buffet of diner. Wil je graag de prachtige streek rond Palma de Mallorca 
ontdekken, kies dan uit 1 van de vele excursies.

Genieten van de najaarszon in Mallorca

13-10 tot 20-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

HOTEL  
RIU PLAYA PARK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.315 € 1.125 € 1.075 € 1.050 € 190
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Groepsvakanties - Spanje - Mallorca

Hotel Condesa de la Bahía
Mallorca is een eiland met veel gezichten. Zonaanbidders genieten er van 
prachtige stranden. Maar je kan ook heerlijk wandelen, �etsen, golfen en water-
sporten.
De baai van Alcúdia is een van de meest geliefde badplaatsen. In de baai ont-
dek je meer dan 10 kilometer strand, het grootste van het eiland. 

Hotel Condesa de la Bahía is een mooi 4 sterrenhotel, direct aan het zand-
strand. Het hotel beschikt over een ‘all-inclusiveformule’, een uitgebreid animatie-
programma en veel (water)sportfaciliteiten in de directe omgeving.

Er is gratis wi� in de buurt van de lobby, een minimarkt en tv-ruimte. Buiten vind 
je een groot zwembad en een ruim zonneterras met ligbedden en parasols. Er 
zijn faciliteiten voor beachvolleybal, tafeltennis, boogschieten, petanque en darts. 
Tegen betaling kan je biljarten, een �ets huren en genieten van de wellness. In 
de directe omgeving zijn er wat winkels, restaurants en bars. Er is ook een bus-
halte vlakbij die vlot toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Op circa 4 km ligt het 
leuke centrum met de jachthaven.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Condesa de la Bahía 
Carrer de les Roselles
07408 Bahía de Alcúdia, Mallorca 
Spanje 
tel. 0034 971 890 119 
www.hotelcondesa.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Mallorca









Natuurlijk is Mallorca vooral bekend om zijn prachtige stranden. Maar er is meer. 
Schitterende kloosters, middeleeuwse dorpjes en traditionele markten. Je kan dus 
zonnen aan zee of op pad gaan en de historische stadjes ontdekken. 

Een eiland dat meer te bieden heeft dan alleen maar 
mooie stranden

16-05 tot 23-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

HOTEL CONDESA  
DE LA BAHÍA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.595 € 1.405 € 1.355 € 1.330 € 153
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Portugal
Be Live Family Palmeiras Village
Be Live Family Palmeiras Village is een ruim opgezet hotel met veel faciliteiten. 
Je vindt hier o.a. meerdere zwembaden, gratis wi� in de lobby en een ruime 
keuze aan (à-la-carte)restaurants.
Dit levendige hotel heeft 2 zwembaden, elk omringd door een zonneterras 
met ligbedden en parasols. Ideaal om een verfrissende duik in het water af te 
 wisselen met heerlijk luieren op een ligbedje. Ben je geen type om de hele dag 
stil te zitten, dan kun je meedoen aan het animatieprogramma of gebruikmaken 
van de sportfaciliteiten.

Voor een drankje kan je terecht in meerdere bars, waaronder een poolbar en 
lobbybar. Het ontbijt en de lunch worden verzorgd in 2 buffetrestaurants. Voor het 
diner is er keuze uit buffet (met showcooking) of à la carte (met reservering).  
Er zijn maar liefst 3 à-la-carterestaurants: Aziatisch, Braziliaans en vis (deels 
met toeslag). 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Be Live Family Palmeiras Village 
Quinta das Palmeiras
bloco E3-IV, 8400-450
Alporchinhos, Porches, Algarve, Portugal 
tel. 00351 282 32 12 00 
www.belivehotels.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Algarve









In deze gezellige badstad snuif je de ‘couleur local’ volledig op. Ontdek het langste 
zandstrand van de Algarve tijdens een gezellige wandeling en geniet van de mooie 
tuin en het zonneterras met een verkoelend drankje. In de omgeving kan je lekker 
snuisteren in de vele winkeltjes of opteren voor een excursie.  

Genieten van de Portugese zon 

17-05 tot 24-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

BE LIVE FAMILY 
PALMEIRAS VILLAGE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.425 € 1.235 € 1.185 € 1.160 € 232
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

14-05 tot 21-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

HOTEL  
DIAMANTE BEACH

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.220 € 1.030 € 980 € 955 € 239
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Groepsvakanties - Spanje - Calpe

Hotel Diamante Beach
Calpe ligt aan de oevers van de Middellandse Zee, omringd door een prachtig 
landschap van bergen en wijngaarden. Kortom, een fantastische locatie voor een 
weekje genieten aan de Costa Blanca.

Hotel Diamante Beach is een luxueus hotel met een perfecte ligging op 250 
meter van het strand en op 2,5 km van het centrum. Het hotel biedt diverse fa-
ciliteiten en er is zelfs een spa aanwezig met talloze mogelijkheden. De kamers 
beschikken over satelliet-tv (met Nederlandstalige kanalen), wi�, minibar, safe, 
individuele airconditioning en balkon. Enkele van deze kamers zijn beperkt 
aangepast aan rolstoelgebruikers. In dit stijlvolle hotel vind je 2 openluchtzwem-
baden met gratis ligstoelen en parasols. Fitness en wi� zijn gratis. Tegen betaling 
is er een wellnesscentrum met overdekt relaxzwembad, bubbelbad, Turks bad, 
hydromassage, sauna, solarium, massage en schoonheidsbehandelingen. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel AR Diamante Beach 
Av Juan Carlos I, 48 
03710 Calpe, Alicante 
Spanje
tel. 0034 96 5875609
www.unitursa.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Calpe









Verdwaal je mee in de smalle straatjes van de oude stad van Calpe? Je ziet 
onderweg overblijfselen uit de Romeinse Tijd en Las Salinas, een enorm zoutmeer 
waar prachtige wilde �amingo’s te vinden zijn. En overal waar je maar kijkt, de Peñón 
van Ifach torent er bovenuit. Deze enorme rots is 332 m hoog. En wil je de rots van 
dichtbij bekijken, dan nemen we toch gewoon de boot? Deze vakantie aan de Costa 
Blanca heeft het allemaal: zon, zee, strand en vooral veel fun!

Het goede leven aan de Costa Blanca Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

24-05 tot 31-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

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

45

HOTEL  
DIAMANTE BEACH

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.245 € 1.055 € 1.005 € 980 € 239
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Groepsvakanties - Italië - Sicilië

Italië
Kikki Village
Kom en ontdek een van Siciliës mooiste gebieden, een paradijs met uitzicht op 
een azuurblauwe zee waar je het hele jaar kunt genieten van de zomer. 
Het Kikki Villageresort is het enige 4 sterrenresort in Europa dat helemaal ont-
worpen is voor een toegankelijke, barrièrevrije vakantie. 
Het ligt op circa 10 minuten rijden van het kustplaatsje Pozzallo en is voorzien 
van onder meer een toegankelijk zwembad, een restaurant met groentetuin en 
diverse sportmogelijkheden. Kikki Village is gericht op eenieder die op zoek is 
naar pure rust, voor diegenen onder u die eenvoudig wilen genieten van gouden 
zandstranden en een heerlijk warm klimaat. Het resort is gelegen in Modica en 
daarbij een geweldig uitgangspunt voor mooie excursies. De accommodatie is 
voorzien van een �atscreen-tv, een minibar en airconditioning. De privébadka-
mers zijn uitgerust met een douche, een haardroger en gratis toiletartikelen.  
Alle kamers bieden uitzicht op de tuin. 
Het restaurant serveert regionale gerechten, bereid met lokale ingrediënten.  
Er wordt dagelijks een zoet en hartig ontbijt geserveerd. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kikki Village 
Contrada Zimmardo-Graffetta sn  
Modica, Sicilië 
Italië
tel. 0039 0932 763614 
www.kikkivillage.net

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Modica









We brengen o.a. een bezoek aan Syracuse, de stad van Archimedes, en maken 
een boottocht naar het eiland Ortigia. De ontdekking van het mooie Sicilië brengt 
ons ook tot op de Etna en naar de Villa Romana del Casale, beide staan op de 
werelderfgoedlijst van Unesco. In Ragusa brengen we onder meer een bezoek aan 
een chocolatier. Ten slotte bezoeken we ook de barokstad Noto. Alle uitstappen zijn 
al inbegrepen in de prijs. 

Ontdek Sicilië in al zijn glorie Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

KIKKI VILLAGE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 2.055 € 1.865 € 1.815 € 1.790 € 175
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

KIKKI VILLAGE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€  2.015 € 1.825 € 1.775 € 1.750 € 175
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

17-10 tot 24-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

14-04 tot 21-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

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

25
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Groepsvakanties - Italië - ToscaneGroepsvakanties - Italië - Assisi

Domus Laetitiae
Domus Laetitiae is een ruim, maar gezellig  hotel dat uitgebaat wordt door de 
 kapucijnen . De kamers zijn voorzien van het nodige comfort, met ruime bad-
kamers en airco. Een aantal kamers is volledig rolstoeltoegankelijk. 

’s Avonds is het aangenaam  vertoeven in de bar. De zaal die de groep ter be-
schikking  heeft, biedt een prachtig panoramisch uitzicht over Assisi en de vallei.

Het hotel is vlak bij Assisi gelegen en daarmee is het de ideale plaats om de 
schoonheid van Assisi te ontdekken en het leven van Franciscus en Clara te 
leren kennen.

De maaltijden laten je kennismaken met de typische Italiaanse keuken.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Domus Laetitiae
Viale Giovanni XXIII, 2
06081 Assisi (PG)
Italië
tel. 0039 075 812 792
www.domuslaetitiaeassisi.it

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Assisi









I Girasoli
De vakantieaccommodatie I Girasoli ligt in Lucignano, vlak bij de steden Arezzo 
en Florence, op de top van een heuvel. Lucignano is een goed bewaarde mid-
deleeuwse stad met nog vele intact gebleven middeleeuwse gebouwen. 

De accommodatie heeft alle aanpassingen en voorzieningen om mensen met 
een fysieke beperking een comfortabele vakantie te bieden. Zo is er een recep-
tie, lounge, lift, wi� in de openbare ruimtes, restaurant, 2 zwembaden met lift, 
eenvoudige bar en �tnessruimte.

De kamers zijn voorzien van badkamer met douche, wastafel en toilet,  
hoog-laagbed, airco, televisie, minibar en telefoon.

Toscane dat is culturele rijkdom, magische panorama’s en een magni�ek 
klimaat. Toscane is Siena en Firenze met hun prachtige gebouwen, kerken en 
standbeelden. Toscane is lekkere ijsjes, goede wijn en een verrukkelijke keuken.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Casa vacance I Girasoli
Selve di Sotto, 89C Fraz. Croce 
52046 Lucignano
Italië
tel. 0039 0575 81 90 20

Toscane









Een bezoek aan een plaatselijke markt? Lekker proeven van de plaatselijke wijnen? 
Kuieren door de smalle straatjes in een van de vele rustieke dorpjes? Toscane is 
een mix van cultuur, lekkere keuken en prachtige uitzichten. Dit is een actieve en 
toeristische vakantie met halve- of volledaguitstappen. 

Culinaire en culturele hoogdagen vieren in Toscane Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

26-09 tot 03-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

38

03-10 tot 10-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

38

Samen met TAU trekken we naar Assisi om ons een week onder te dompelen in 
de Franciscaanse spiritualiteit. We maken tijdens deze reis ruimte voor gesprek en 
verhaal, stilte en muziek, cultuur en ontspanning. Dat doen we in combinatie met 
het ontdekken van de schoonheid van Assisi en het leven van Franciscus en Clara. 
Cultuur en zingeving staan centraal! 

We nemen deze reis uitgebreid de tijd om Assisi en omgeving te ontdekken. Cultuur 
en geschiedenis staan centraal. Bezoek Assisi, San Damiano, Santa Maria Degli 
Angeli, ... We leren bij over het leven van Franciscus en Clara terwijl we de Italiaanse 
cultuur beter leren kennen. Uiteraard maken we ook kennis met de typische 
Italiaanse keuken!  

Treed in de voetsporen van Franciscus van Assisi 

Bezoek de bekende trekpleister Assisi

thema  
zingeving

24-05 tot 31-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

05-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

25

DOMUS LAETITIAE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.480 € 1.290 € 1.240 € 1.215 € 70
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

DOMUS LAETITIAE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 970 € 780 € 730 € 705 € 40
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

I GIRASOLI Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.690 € 1.500 € 1.450 € 1.425 € 81
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Ierl�d

Rondreis Ierland

CONTACTGEGEVENS HOTEL

We verblijven in verschillende 3 sterren- 
en 4 sterrenhotels. We beschikken in 
ieder hotel over 4 rolstoeltoegankelijke 
kamers met een aangepaste badkamer.

Zuidwesten









Dag 1: Brussel – Dublin. Na de vlucht volgt een rit door het centrale gedeelte van 
Ierland naar Killarney. 
Dag 2: Killarney National Park. Vandaag staat er een Killarney Jaunting Car Tour 
(koetsrit) en een boottocht op het meer op het programma. In de namiddag bezoek je 
Muckross House & Gardens, nu al een waar hoogtepunt op deze reis.
Dag 3: De Ring of Kerry. Een 170 kilometer lange route over het schiereiland bekend 
om zijn kustweg met adembenemende zichten op de Atlantische Oceaan. We doen 
verschillende stops aan om je daarvan te laten genieten.
Dag 4: Dingle Peninsula is het volgende schiereiland op het programma. Het is 
beroemd om zijn kustweg met zijn prehistorische en vroegchristelijke monumenten. 
Dag 5: Je start de dag met een bezoek aan het mooie dorpje Lahinch. Daarna staan 
de spectaculaire Cliffs of Moher op het programma. De kliffen die verschillende 
honderden meters hoog zijn, strekken zich over ongeveer 7 kilometer uit langs 
de kust. Nadien wacht er een ander natuurfenomeen: de Burren. Dit uitgestrekte 
‘maanlandschap’ herbergt bijna 2000 variëteiten van uitzonderlijke planten en 
bloemen. De unieke rotsformaties zijn tot wel 2 miljoen jaar oud. 
Dag 6: Vandaag gaat de rit verder naar het mooie Connemara. Onderweg stop je in 
Oughterard en Maam Cross. Mooie, typische plaatsjes waar je even de benen kan 
strekken. Daarna gaat het verder naar Kylemore Abbey met zijn uitzonderlijke ligging. 
Het wordt beschouwd als een van de meest romantische gebouwen van Ierland. 
Dag 7: De stad Galway is de moeite waard om een dagje in rond te slenteren, je geniet 
van de kleurrijke straten en pleinen, de terrasjes en het water. ’s Avonds vindt er de 
Trad on the Prom plaats, de nummer 1-attractie om te genieten van een spectaculair 
feest van de Ierse cultuur met zijn unieke mix van Ierse muziek, gezang en dans. 
Dag 8: Vertrek terug naar Dublin met onderweg een stop voor een bezoek aan 
Kilbeggan Distillery, een mooie oase in het teken van de Ierse whiskey. 
Engelstalige en Nederlandstalige gids voor 8 dagen inbegrepen alsook alle 
toegangsgelden/uitstappen. Alle uitstappen zijn volledig rolstoeltoegankelijk. 
De toerbus beschikt niet over een lift. Deelnemers dienen, met ondersteuning, enkele 
stappen te kunnen zetten.

Ontdek het kleurrijke zuidwesten

rondreis

10-06 tot 17-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

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

27

Montenegro

Geniet van een all-in formule in dit prachtige hotel dat omringd wordt door natuur, 
baaien en stranden. Het hotel ligt op 2km van Budva, vlak aan het strand van Becici 
en biedt allerlei mogelijkheden. Er worden enkele uitstappen voorzien maar er is 
zeker ook tijd om te genieten aan het zwembad of aan het strand. 

Laat je charmeren door de ‘Parel van de Middellandse Zee’

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

45

Hotel Iberostar Bellevue
Montenegro, fascinerend land in de Balkan met eeuwenoude stadjes en kloos-
ters, woeste natuur en �jne baaien en stranden. Volgens kenners behoren de 
stranden van Budva tot de mooiste ter wereld. Het land is maar iets groter dan 
Vlaanderen en heeft trouwens heel wat verrassingen in petto: het Skadarmeer, 
het grootste vogelreservaat van de hele Balkan, het nationale park van  Durmitor 
met zijn blauwe meren, woeste bergkloven en kolkende rivieren, sfeervolle mid-
deleeuwse steden zoals Cetinje en Kotor. 

Het hotel Iberostar Bellevue ligt op 2 km van de historische plaats Budva. Het is 
een 4 sterrenhotel vlak aan het strand van Becici en omringd door schitterende 
tuinen met een prachtig zicht op de bergen rondom. Het hotel beschikt over  
578 kamers, verdeeld over 3 gebouwen. Er zijn een overdekt zwembad en  
2 openluchtzwembaden, een zonneterras, een wellnesscentrum (tegen betaling) 
en verschillende sportmogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Iberostar Bellevue 
Plaza Bellevue Beach
85310 Budva - Becici
Montenegro
tel. 382 33 425 100
www.iberostar.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Budva









RONDREIS IERLAND Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 2.220 € 2.030 € 1.980 € 1.955 € 200
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

HOTEL IBEROSTAR 
BELLEVUE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.475 € 1.285 € 1.235 € 1.210 € 172
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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CONTACTGEGEVENS HOTEL

We verblijven in verschillende  
4 sterrenhotels









Georgië

Rondreis Georgië
Georgië ligt op de grens tussen Europa en Azië en heeft daarom in haar 
 geschiedenis een heel diverse cultuur opgebouwd. Dat zie je vooral in de 
 architectuur in Tbilisi. Ook de omgeving rond Tbilisi staat bekend om haar 
 architectuur en interessante, veelzijdige geschiedenis.  

Uiteraard is cultuur niet de enige troef die Georgië en de streek rond Tbilisi 
typeert. Ook de natuur, met name het nationaal park van Tbilisi, is het bezoeken 
waard. Hier word je getrakteerd op prachtige vergezichten en brede rivieren. 

Tijdens deze rondreis verblijven we in 2 verschillende hotels in Tbilisi en Borjomi, 
vanwaaruit we verschillende uitstappen maken. We bezoeken het wijnmuseum, 
met een wijndegustatie, de oude stad van Tbilisi, Mtskheta, de oude hoofdstad van 
Georgië, het Rabatikasteel en nog vele andere prachtige plaatsen in dit nog door 
velen onontdekte land.  

Culturele rondreis in het prachtige Georgië rondreis

05-10 tot 14-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

16

Griekenl�dTbilisi en omgeving

RONDREIS GEORGIË Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 2.510 € 2.320 € 2.270 € 2.245 € 375
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
Voor reizen buiten Europa wordt er een extra reisbijstand afgesloten. De prijs hiervan wordt na selectie meegedeeld.
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Groepsvakanties - Griekenland -KateriniGroepsvakanties - Griekenland -Tolo

Hotel Villa SevastiHotel John & George
Het plaatsje Sevasti ligt op het vasteland van Griekenland, op een klein uur 
rijden van Thessaloniki. In dit uitgestrekte en ongerepte gebied verandert het 
landschap met iedere bocht die we omgaan. De Griekse goden woonden op de 
berg Olympus waar ooit de Olympische Spelen begonnen. Het is een gezellige 
plek voor rustaanbidders, maar ook een aantrekkelijke bestemming voor liefheb-
bers van cultuur, strand en de ver�jnde Griekse keuken.
 
Villa Sevasti werd in 2008 geopend door gastheer Fotios Chalkidis en is rustig 
gelegen op ongeveer 1 kilometer van het plaatsje Sevasti. Door haar ligging in 
de heuvels, hebben we vanuit elke ruimte in de villa een adembenemend uitzicht 
over de Egeïsche Zee en de Olympusberg. Het is sfeervol ingericht met bijzon-
dere meubels uit heel Europa. Er is een receptie, een mediterrane tuin, een 
binnenzwembad met rolstoellift, restaurant, kleine bar, lounge en gratis draad-
loos internet.

Een vlucht tussen Brussel en Athene van 3,5 uur en dan nog ongeveer 2 uur 
rijden en je bevindt je in het paradijs op aarde. 

Logeren bij Yiannis en zijn familie is al uniek op zich. Het uitzicht op de prachtige 
baai met vissersbootjes en de omliggende heuvels is onvergetelijk!  
De maaltijden worden geserveerd in buffetvorm. Het hotel beschikt over een 
aantal aangepaste kamers. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Villa Sevasti
Sevasti Pieria 
Katerini 601 00 
Griekenland
tel. 0030 235 10 72 26 2
www.villa-sevasti.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel John & George 
Vas. Hali street 8 
Tolo 21056 
Nafplio, Tolo, Griekenland 
tel. 0030 27520 59097 
www.j-g.gr

CONTACTGEGEVENS HOTELCONTACTGEGEVENS HOTEL

KateriniTolo









We trekken naar het prachtige vasteland van Griekenland, waar we vlak aan het 
strand verblijven.  We vliegen op Thessaloniki en rijden een uurtje naar het zuiden, 
waar we in het rustige Katerini belanden. Van daaruit bezoeken we de Olympusberg 
en het Dionysiosklooster. Een dagje winkelen in Paralia staat ook op de planning!  

Ontdek mee het oude Griekenland door de mythische stad Mycene te aanschouwen, 
het theater en heiligdom van Asklepios in Epidaurus te bezoeken en ga aan boord 
van een minicruise naar de eilanden Hydra en Spetses. Yiannis en zijn familie 
verwelkomen je graag in hun plaatsje onder zon in de prachtige badplaats Tolo.  

Genieten op z’n Grieks in de schaduw van  
de OlympusbergOud Griekenland beleven onder een heerlijke zon Kies hieronder de periode  

die jou het best past.

19-06 tot 26-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

02-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

23-05 tot 30-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

HOTEL  
VILLA SEVASTI

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.445 € 1.255 € 1.205 € 1.180 € 162
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

HOTEL  
JOHN & GEORGE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.605 € 1.415 € 1.365 € 1.340 € 185
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

HOTEL  
VILLA SEVASTI

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.430 € 1.240 € 1.190 € 1.165 € 162
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Groepsvakanties - Griekenland - Kos

Kipriotis Village Resort 
Kos behoort al jarenlang tot een van de populairste eilanden van Griekenland. 
Het kleine eiland is maar driehonderd vierkante kilometer groot en ligt aan de 
Egeïsche Zee, tegenover de Turkse westkust. Een klein eiland met een rijke 
historie, weelderige vegetatie en prachtige vergezichten.

Dit luxe 4 sterrenhotel ligt direct aan het strand en heeft een eigen promenade in 
de wijk  Psalidi, op 3 kilometer afstand van het levendige centrum. Deels tegen 
een heuvel aangebouwd, geeft het een prachtig uitzicht op de omgeving.

De standaardkamers zijn netjes ingericht en voorzien van centrale airco, kluis-
je, minibar (met water gevuld bij aankomst), tv, zitje met koffie en theefaciliteit, 
balkon met meubilair. Badkamer met douche, toilet en haardroger. Het hotel 
beschikt over 4 zwembaden en 2 kinderbaden die in een groene tuin liggen en 
omringd worden door brede zonneterrassen met ligbedden. Het is er zalig om te 
wandelen, ook met de rolstoel.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kipriotis Village Resort 
Psalidi, 85300 
Kos, Griekenland
tel. 0030 22420 57 000
www.kipriotis.gr

Kos









Je bezoekt de stad Kos met haar idyllische haven, de Eleftherias Square en de 
gezellige wirwar aan straatjes. Ook een culinair bezoek of een treinritje door de stad 
behoort tot de mogelijkheden. Beleef de uitstap naar het kleurrijke bergdorp Zia, 
eventueel met een workshop aardewerk beschilderen. Of maak een ritje over het 
eiland met een ‘buggy’. 

Adembenemende eilandvakantie onder de Griekse zon

16-10 tot 23-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

30

Marokko

KIPRIOTIS VILLAGE 
RESORT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.405 € 1.215 € 1.165 € 1.140 € 180
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Groepsvakanties - Marokko - Marrakech

Kenzi Club Agdal Medina
Marrakech wordt ook wel de ‘rode stad’ en ‘parel van het zuiden’ genoemd en als 
je in Marrakech geweest bent, kun je het daar alleen maar mee eens zijn. De 
rode stadsmuren, huizen en medina (historische stadskern) zijn sprookjesachtig.
Die medina is Unesco-werelderfgoed en omvat onder andere een prachtig plein 
(Djemaa el Fna) met straatartiesten en  eetkraampjes, en een typische soek met 
pittoreske steegjes en kraampjes.

Kenzi Club Agdal Medina is een prachtig 4 sterrenhotel gelegen in de nieuwe 
toeristische Agdalwijk van Marrakech. Op zo’n vijf kilometer van het centrum.
Het hotel beschikt over 2 zwembaden gelegen in een prachtige tuin. Ook kan je 
uitgebreid genieten van de zonne terrassen met ligbedden en parasols. Voor de 
actievere vakantieganger is er aquagym of aerobics. Daarnaast biedt het hotel 
een professioneel wellnesscenter waar je kan genieten van massage, sauna 
en bubbelbaden. Laat je eveneens verrassen door de heerlijke gerechten in de 
verschillende restaurants, waarvan eentje met lokale lekkernijen of praat na bij 
een drankje in een van de vele bars.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kenzi Club Agdal Medina
Boulevard Mohammed VI 
Marrakech-40000
Marokko
tel. 00212 5 24 45 98 23
www.kenzi-hotels.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Marrakech









*  De uitstappen zijn beperkt toegankelijk en niet inbegrepen in de prijs. Er is geen liftbus ter beschikking. De reis is hierdoor niet geschikt voor 
deelnemers in een vaste rolstoel die niet zelfstandig de transfer op-en af bus kunnen doen.

Senegal

Résidence Keur Mbaye Cissé
Senegal is een voormalige Franse kolonie die geprezen wordt om haar 
jarenlange politieke stabiliteit. Als enige land in de regio bleef Senegal een 
militaire coup bespaard. De hoofdstad Dakar is een van de meest liberale en 
kosmopolitische steden van Afrika. Als je de drukte in Dakar achter je hebt 
gelaten, wacht je een boeiende mix van cultuur en natuur.
 
We verblijven in Residence KMC, een gezellig hotel dat volledig is aangepast 
aan rolstoelgebruikers. De eigenaars hebben zelf een zoon met een lichamelijke 
beperking en weten dus heel goed wat er nodig is om het voor rolstoelgebruikers 
comfortabel vertoeven te maken. Op de kamer vind je een televisie, een 
ventilator en een volledig aangepaste badkamer. Uiteraard kan je in het hotel 
ook gebruikmaken van wi� en vind je er kraantjes met drinkbaar water.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Résidence Keur Mbaye Cissé
Cité Est II 
BP 106 Bargny 
Senegal 
tel. 00221 33 836 75 48
www.residence-kmc.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Bargny





n.v.t.



Ontdek Marrakech, de stad van Duizend-en-een-nachtsprookjes. Laat je betoveren 
door heerlijke geuren en kleuren in de Jardin Majorelle, de tuin van Yves Saint 
Laurent. Ontdek de wondere wereld van kruiden in de Soeks. Bezoek het 
Atlasgebergte met adembenemende uitzichten en zijn Berberdorpen (beperkte 
toegankelijkheid). Kom tot rust in Caleche by night, een betoverende avondrit met 
paardenkoetsen (beperkte toegankelijkheid).*

Laat je betoveren door de oosterse sferen Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

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

30

02-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

KENZI CLUB  
AGDAL MEDINA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.315 € 1.125 € 1.075 € 1.050 € 190
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

KENZI CLUB  
AGDAL MEDINA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.265 € 1.075 € 1.025 € 1.000 € 190
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Tijdens deze vakantie leven we tussen de lokale bevolking in een volledig aangepast 
hotel. Bruisende markten, een feestmaal met een Senegalese familie, ...  
Tijdens excursies maak je kennis met vele mooie stukjes natuur en met het verleden 
en heden van Senegal. Samen genieten we van de Senegalese keuken. Eet jij, zoals 
zij, alles uit één kom?  

Dompel je onder in de Senegalese cultuur  

23-03 tot 01-04-2020 12

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

RESIDENCE KEUR 
MBAYE CISSÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.835 € 1.645 € 1.595 € 1.570 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
Voor reizen buiten Europa wordt er een extra reisbijstand afgesloten. De prijs hiervan wordt na selectie meegedeeld.
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Zuid-Afrika

Beyond the Boma Guesthouse
We verblijven in het Marloth Park, van waar we een vlotte toegang hebben tot 
het nabije Krugerpark en verschillende activiteiten in de omgeving. Het guest-
house waar we verblijven is het Beyond the Boma Guesthouse, een guesthouse 
dat draait op het echte Afrikaanse ritme. We hebben er onze eigen kok die spe-
ciaal voor ons kookt zodat we, na een safaritocht, meteen met de voetjes onder 
tafel kunnen. 
Op een rustdag kan je zalig genieten van het zonneterras of van het zwembad. 
Dit laatste heeft (nog) geen zwembadlift. 
Alle kamers zijn uitgerust met een dubbel bed, televisie, airconditioning en een 
douche. Sommige kamers hebben zowel bad als douche. Handdoeken liggen er 
voor je klaar bij aankomst.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Beyond the Boma Guesthouse
Geelslang Road 1920
Marloth Park
Zuid-Afrika
tel. 0027 608 12 84 71
www.beyondtheboma.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Marloth Park





n.v.t.



Indonesië

Rondreis Bali
We verblijven in 3 verschillende hotel. Eerst vertoeven we in het Legian Beach 
Hotel. Dit hotel ligt op 4 hectare tuinen en park, dus aan rust zal het hier niet 
ontbreken. Gelegen vlakbij het strand, zit je hier absoluut goed om aan het Indo-
nesische klimaat te wennen. Het hotel biedt 5 verschillende restaurants, waar je 
zowel Indonesische als Westerse en Aziatische maaltijden kan krijgen. 
Hierna trekken we verder naar Candidasa Discovery Hotel. Ook hier waan je 
je in het paradijs. Het hotel is gelegen aan het strand en volledig omringd door 
palmbonen en Balinese bloemen. In het restaurant vind je Indonesische maaltij-
den, maar ook voor internationale keuken kan je hier terecht. Je kan rechtstreeks 
naar het strand, of je kan gebruik maken van het buitenzwembad.  

Ten slotte reizen we door naar de Ubud Inn. Hier verblijven we in verschillende 
cottages. In het centrum van Ubud, vind je deze oase van rust, ook omringd 
door tropische tuinen. We zitten meer landinwaarts, maar kunnen gelukkig nog 
gebruik maken van zwembad en de zwembadbar om echt tot rust te komen.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

We verblijven in 3 verschillende hotels.

Bali





n.v.t.



Breng een bezoek aan een township, maak meerdere safari’s door het Krugerpark 
en bezoek een wildlife-rehabilitatiecentrum. Kortom, beleef de prachtige natuur en 
cultuur van Zuid-Afrika onder begeleiding van een Nederlandstalige gids!  

Laat je verbazen door het wonderlijke Zuid-Afrika 

06-05 tot 19-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

10

BEYOND THE BOMA 
GUESTHOUSE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 2.625 € 2.435 € 2.385 € 2.360 n.v.t.
2 dagen toegang tot het Krugerpark zijn ter plaatse te betalen en kosten ongeveer € 55 in totaal.

€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
Voor reizen buiten Europa wordt er een extra reisbijstand afgesloten. De prijs hiervan wordt na selectie meegedeeld.

Tijdens deze reis maken we een lange vlucht naar Indonesië, maar die vlucht is 
meer dan de moeite waard. 12 dagen lang ontdekken we de cultuur en natuur die 
het eiland Bali te bieden heeft. Souvenirshoppen, een cocktail aan het strand en 
ontspannen in het zwembad staan uiteraard ook op het programma! 

Laat je onderdompelen in het prachtige Bali

29-09 tot 10-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

12

RONDREIS BALI Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 2.490 € 2.300 € 2.250 € 2.225 € 398
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
Voor reizen buiten Europa wordt er een extra reisbijstand afgesloten. De prijs hiervan wordt na selectie meegedeeld.
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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, 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
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

BEDEVAART  
PER TREIN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 980 € 790 € 740 € 715 € 135
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

BEDEVAART  
PER TREIN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.045 € 855 € 805 € 780 € 162
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Citytrips

Citytrips - België - Brussel

Thon Hotel EU
Thon Hotel EU is gelegen in de Europese wijk van Brussel en vormt een ideaal 
uitgangspunt voor zowel zakenmensen als toeristen. Het historische centrum 
van Brussel ligt op loopafstand van het hotel. Laat je verwennen door het lekkere 
ontbijtbuffet, de gezellige bar of de sauna.  

De moderne kamers beschikken elk over een eigen badkamer met douche, 
haardroger en toiletartikelen. Verder is er airconditioning en een smart-tv.  
Er is overal in het hotel gratis wi� voorzien. 

Dit is een rolstoeltoegankelijk hotel met een ruim aanbod aan aangepaste 
 kamers.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Thon Hotel EU  
Wetstraat 75  
1040 Brussel  
tel. 02 204 39 11 
www.thonhotels.com/eu 

Brussel









Gedurende deze citytrip in onze bruisende hoofdstad leer je Brussel alvast van een 
andere kant kennen. Op de terugweg wordt er even halt gehouden in Dendermonde 
voor hun hoogdag, het Ros Beiaard wordt van stal gehaald!  

Op jongerenweekend naar onze bruisende hoofdstad citytrip - doelgroep  
jongeren

21-05 tot 24-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

45

THON HOTEL EU Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 700 € 510 € 460 € 435 € 105
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Citytrips - Duitsland - BerlijnCitytrips - Nederland - Valkenburg

Hotel Schaepkens St. Fijt
In het pittoreske Valkenburg aan de Geul, op maar een paar 100 meter afstand 
van het centrum, ligt het sfeervolle 3 sterren- en 4 sterrenhotel Hotel Schaep-
kens 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 binnen-
zwembad, �tnessruimte en sauna, volledig gratis voor de hotelgasten. Bovendien 
beschikt Valkenburg over een luxueus thermencomplex waar je je kunt onder-
dompelen 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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Valkenburg









Art’otel Berlin City Center West
Het 4 sterrenhotel Art’otel Berlin City Center West is gelegen op maar 300 m 
van de Kurfürstendamm, de grootste winkel boulevard in Berlijn. Het is de ideale 
uitvalsbasis om deze prachtige stad te ontdekken.

Het trendy en moderne Art’otel is gewijd aan de wereldberoemde kunstenaar 
Andy Warhol. De stijlvolle kamers met airconditioning, satelliet-tv en gratis wi� 
zijn ingericht met kunstwerken van dit Amerikaanse poparticoon. ’s Avonds kan 
je rustig genieten van een cocktail in de Factory Bar of een van de gezellige bars 
in de omgeving.

Het hotel is volledig rolstoeltoegankelijk en beschikt over een vijftal kamers die vol-
ledig zijn aangepast aan rolstoelgebruikers. Er is geen hoog-laagbed beschikbaar.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Art’otel Berlin City Center West
Lietzenburger Strasse 85  
10719 Berlijn 
Duitsland
tel. 0049 308 87 77 70
www.artotels.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Berlijn









Tijdens deze citytrip kun je enkele van de meest iconische plaatsen in Berlijn 
bezoeken zoals Checkpoint Charlie en de Berlijnse Muur. Daarnaast biedt deze 
historische stad nog vele mooie plaatsen om te ontdekken: Reichstag, Tiergarten, 
Brandenburger Tor en Potsdamer Platz. Deze reis dompelt je onder in Europese en 
Duitse geschiedenis. 

Valkenburg is dit weekend onze uitvalsbasis. Deze gezellige Nederlandse 
gemeente heeft alles wat je hartje begeert tijdens een citytrip: een casino, gezellige 
winkelstraten, toffe cafeetjes, ... maar ook het lokale pretpark en de indrukwekkende 
mergelgrotten tellen als hoogtepunten van deze plek. Samen maken we het ideale 
programma op van jouw citytrip! 

Beleef de geschiedenis in betoverend BerlijnCitytrippen dicht bij huis voor min 45-jarigen citytrip
citytrip - doelgroep  
min 45-jarigen

12-09 tot 19-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

2503-04 tot 06-04-2020 30

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

HOTEL  
SCHAEPKENS ST. FIJT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 605 € 415 € 365 € 340 € 66
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

ART’OTEL BERLIN 
CITY CENTER WEST

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.545 € 1.355 € 1.305 € 1.280 € 364
Niet alle uitstappen zijn inbegrepen in de prijs. Indien je meer of andere uitstappen wenst te doen, vragen we een bijdrage. De prijs is afhankelijk van de activiteit.

€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Citytrips - Spanje - ValenciaCitytrips - Duitsland - Münster

Hotel Haus vom Guten Hirten
Münster is verrassend dichtbij en heeft alles in huis voor een geslaagde citytrip. 
Tegenwoordig is Münster een bruisende stad tjokvol �etsen, studenten, interessante 
musea en nog veel meer. In de prachtige binnenstad is het heerlijk slenteren.

Het hotel ligt in de rustige, groene rand van de binnenstad. Het ademt een 
 rustige familiale sfeer. Het is rolstoelvriendelijk en beschikt over een aantal 
 aangepaste kamers maar niet over hoog-laagbedden.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Haus vom Guten Hirten
Mauritz-Lindenweg 61
48145 Münster
Duitsland
tel. 0049 251 37 87 0
www.hotel-guter-hirte.de

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Münster









Ilunion Aqua 3 en Aqua 4
Hotel Ilunion Aqua 3 en 4 zijn 2 naast elkaar gelegen hotels die samen over 
meer dan 150 kamers beschikken. Deze hotels liggen aan de kant van de 
Stad van de Kunst en de Wetenschap, een wonderbaarlijke moderne stad. Je 
bent vanuit het hotel in 2 minuten in dit deel van de stad, waar ook meteen het 
Turiapark begint. De hotels bevinden zich boven een winkelcentrum, waar je 
naar hartenlust kunt winkelen en je tijdens een vrije lunch een groot aanbod aan 
restaurantjes kunt vinden. 

Het zeer uitgebreid ontbijt wordt voor beide hotels geserveerd in Ilunion Aqua 4, 
aangezien dit slechts een vijftal meter wandelen is van Ilunion Aqua 3. 
De kamers zijn allemaal modern ingericht, met een inloopdouche of bad. Overal 
werd een alarmsysteem geïnstalleerd en er is airconditioning. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Ilunion Aqua 3 en Aqua 4 
Carrer de Luis García-Berlenga Marti 19-21
46023 Valencia, Spanje
tel. 0034 963 18 71 00
www.ilunionaqua3.com 
www.ilunionaqua4.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Valencia









Valencia, de op 2 na grootste stad van Spanje, heeft je een heleboel te bieden. Deze 
stad is ideaal voor zowel de echte zonnekloppers, als de cultuurliefhebbers, als de 
dierenvrienden én de natuurliefhebbers. Kortom, voor ieder wat wils! 

Münster is verrassend dichtbij en heeft alles in huis voor een geslaagde citytrip. Tegen-
woordig is Münster een bruisende stad tjokvol �etsers, studenten, interessante musea 
en nog veel meer. In de prachtige binnenstad is het heerlijk slenteren. Naast een be-
zoek aan het kunstmuseum Pablo Picasso en de dom behoren een geleide wandeling 
door de binnenstad of een bezoek aan Osnabrück tot de mogelijkheden. Deze citytrip 
wordt afgesloten met een gezamenlijke tapasavond (in prijs inbegrepen).

Citytrip naar Valencia, een veelzijdige Spaanse stad Historische stad met een jong aangezicht! citytripcitytrip

26-04 tot 01-05-2020

22-05 tot 28-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30

30

01-04 tot 05-04-2020 18

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

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

minibus 

HOTEL HAUS VOM 
GUTEN HIRTEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 755 € 565 € 515 € 490 € 40
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

ILUNION AQUA 3  
EN AQUA 4

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.045 € 855 € 805 € 780 € 248
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

ILUNION AQUA 3  
EN AQUA 4

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.585 € 1.395 € 1.345 € 1.320 € 309
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Citytrips - Italië - RomeCitytrips - Portugal - Porto

Hotel Vila Galé Porto
In het hart van Porto vind je het hotel Vila Galé Porto. Het is in 2015 grondig 
gerenoveerd met cinema als inspiratie. Afbeeldingen van grote acteurs, actrices 
en iconische �lms vind je terug in het hotel. 

Het hotel beschikt over aangepaste kamers, een restaurant en 2 bars. Op de 
hoogste verdieping, met zicht op de stad, vind je een wellness met een indoor-
zwembad en bubbelbad. Je geniet er heerlijk na van de bruisende stad die Porto is.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Vila Galé Porto 
Av. Fernao de Magelhaes 7 
4300-190 Porto, Portugal 
tel. 00351 225 191 800
www.vilagale.com 

Porto









Best Western Hotel President
Dit 4 sterrenhotel in het centrum van Rome is de ideale uitvalsbasis voor een 
paar dagen intens kennismaken met Rome. Op wandelafstand van het oude 
Rome (Colosseum, Forum Romanum, ...) en vlak bij trein- en metroverbindingen.  

Het Best Western Hotel President straalt luxe uit, in het volledige gebouw. Het 
hotel beschikt over 1 restaurant en wanneer je na je wandelingen doorheen 
Rome nog niet genoeg bent uitgedaagd op fysiek vlak, kun je een bezoek bren-
gen aan de �tness van het hotel.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Best Western Hotel President 
Via Emanuele Filiberto 173  
00185 Rome, Italië 
tel. 0039 06 770121 
www.hotelpresident.com/en 

Rome









Tijdens deze citytrip naar Rome schotelen we je dé hotspots van Rome voor. We 
brengen een bezoek aan Vaticaanstad en Castel Sant’ Angelo. Samen met een 
gids ontdekken we het barokke Rome, waaronder de Trevifontein en het Pantheon. 
We trekken ook het antieke Rome in, om een bezoek te brengen aan het Forum 
Romanum en het Colosseum.  

Ontdek deze nieuwe Samana-bestemming aan de Costa Verde. Porto heeft 
een schat aan architecturale parels en een rijke geschiedenis. Kuier in de 
gezellige steegjes en langs de oeverkant van de Ribeira, bezoek de historische 
portowijnkelders of een van de zovele musea. De gezellige winkelstraatjes zijn ook 
de moeite waard! 

Citytrip naar Rome voor min 65-jarigenCitytrip naar Porto citytrip - doelgroep  
min 65-jarigen

citytrip

10-11 tot 15-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

2627-06 tot 04-07-2020 20

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

HOTEL VILA GALÉ 
PORTO

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.335 € 1.145 € 1.095 € 1.070 € 308
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

BEST WESTERN  
HOTEL PRESIDENT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.410 € 1.220 € 1.170 € 1.145 € 165
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Citytrips - Verenigde Staten - New York

Sportieve vak�ties

TRYP BY WYNDHAM  
NEW YORK CITY

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 3.520 € 3.330 € 3.280 € 3.255 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
Voor reizen buiten Europa wordt er een extra reisbijstand afgesloten. De prijs hiervan wordt na selectie meegedeeld.

Tryp by Wyndham  
New York City Times Square South
De Tryp by Wyndham is een keten die wereldwijd bekend is. Wij verblijven in een 
van hun hotels op Times Square. Het hotel huisvest een tapasrestaurant, een 
dakterras met prachtige uitzichten en een gym. Na een drukke dag in de stad, is 
dit dus zeker de ideale uitvalsbasis om even tot rust te komen.  
We verblijven in moderne kamers die voorzien zijn van allerlei extra’s; �atscreen, 
iPodDock, koffiemachine, een safe, badjassen...  
In het restaurant van het hotel kan je terecht voor een uitgebreid ontbijtbuffet, 
maar ook wanneer je een dagje niet in de stad wil eten, kan je hier je lunch of 
avondmaal nemen. Het hotel staat bekend om haar originele manier van eten 
serveren, zoals het maken van lollipops van kip. Benieuwd? Ga zeker eens 
proeven!  
De centrale ligging van dit hotel in Midtown Manhattan is de ideale uitvalsbasis 
om New York te ontdekken. Op wandelafstand van Penn Station, de High Line, 
verschillende metrostations en het bekende winkelcentrum Macy’s. Van hieruit 
kan iedereen makkelijk op eigen tempo of in groep alle buurten van deze 
wereldstad ontdekken. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Tryp by Wyndham  
New York City Times Square South 
345 W 35th St, 
New York 10001, Verenigde Staten 
tel. 001 212-600-2440 
www.wyndhamhotels.com/tryp

CONTACTGEGEVENS HOTEL

New York









Beleef de tijd van je leven in New York City. Een Nederlandstalig gids loodst je 
langs de bekendste monumenten, wandel door Central Park, bekijk een musical op 
Broadway, ga winkelen op Fifth Avenue en wandel over de Brooklyn Bridge. Uiteraard 
proeven we ook van de Amerikaanse keuken. Hamburgers, bagels en grote stukken 
pizza passeren zeker de revue! 

Breng een bezoek aan The Big Apple citytrip

09-05 tot 16-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

10
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Sportieve vakanties - Wandelvakantie - België en Spanje

W�delvak�ties

Hostel H
We verblijven met onze groep in Hostel H, een nieuwe en moderne stadsjeugd-
herberg. Het hostel ligt in een hippe wijk, nabij het station van Hasselt en op 
wandelafstand van het stadscentrum. Ideaal dus om Hasselt te gaan verkennen.

Het hostel is toegankelijk voor personen met een beperking, met voldoende 
 volledig aangepaste kamers voor onze groep. Lakens zijn inbegrepen, maar 
handdoeken niet. Die moet je dus zelf meebrengen. Het volledige gebouw is 
rookvrij en er is gratis wi� voorzien. Mensen die een lidkaart hebben van de VJH 
(Vlaamse Jeugdherbergen) brengen die best mee, want daarmee krijg je 10 
procent korting in de bar.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hostel H
Spoorwegstraat 80
3500 Hasselt
tel. 011 45 50 81
www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherber-
gen/in-de-stad/hasselt-hostel-h

Hasselt









Santiago de Compostella
Santiago de Compostella is de hoofdstad van de provincie Galicië in het noord-
westen van Spanje. Deze stad is, uiteraard, voornamelijk bekend als reisdoel op 
de gelijknamige pelgrimsroute Camino de Santiago. Hoewel het klinkt alsof er 
maar 1 route is, kun je vanuit verschillende vertrekpunten wandelen naar San-
tiago de Compostella. Jaarlijks leggen duizenden pelgrims 1 van deze routes 
af; vertrekkende uit Frankrijk, België, Spanje, Polen, ... Samana bewandelt een 
van de meest bewandelde stukken van de route: de Camino Primitivo. Zoals de 
naam al doet uitschijnen, is dit een van de oorspronkelijk routes.  

Bij een bedevaart naar Compostella, maak je mooie wandelingen op een  
zeer gevarieerde route en leg je veel contacten met gelijkgestemden van over 
heel de wereld.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

We overnachten in verschillende hotels 
op de route naar Compostella

Compostella

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

We overnachten elke dag op een andere plek onderweg naar Santiago de 
Compostella. We starten in Sarria en leggen de laatste 100 kilometer samen af met 
de nodige ondersteuning en begeleiding. Gaat het een dag wat minder, dan staat er 
een busje voor je klaar om een paar kilometer af te leggen. Het belangrijkste is: we 
komen samen aan in Compostella.  

Wandelen tussen de bomen en door het water, het beroemde doorkijkkerkje, 
de Lommelse Sahara, de mijnterrils, ... In een vijfdaagse tocht laten we je, via 
�ets- en wandelroutes, kennismaken met deze gastvrije groene provincie. Met 
een tochtboekje als leidraad gaat ieder in eigen tempo tot op de eindbestemming.  
Enthousiasme, wilskracht en inzet zijn een must.  
Nieuw dit jaar: mogelijkheden voor elektrische rolstoelen.

Verleg je grenzen op deze tocht naar Santiago 

Verleg je grenzen tijdens wandelingen in Limburg

wandelvakantie

wandelvakantie

13-10 tot 24-10-2020 20

29-04 tot 05-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

18

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

SANTIAGO DE  
COMPOSTELLA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.540 € 1.350 € 1.300 € 1.275 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

HOSTEL H Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 760 € 570 € 520 € 495 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Sportieve vakanties - Fietsvakantie - België en Nederland

Fietsvak�ties

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 
A.Ruzettelaan 195 
8370 Blankenberge 
tel. 050 43 24 00 
www.duinsepolders.be

Blankenberge









WestCord Hotels Waddeneilanden
De 4 sterrenhotels van WestCord zijn uniek op hun eigen manier. 

Het hotel in Leeuwarden heeft vele luxueuze en comfortabele kamers. Je kunt er 
ook ontspannen in de wellness (sauna en stoombad) van het hotel. 

Het hotel in Vlieland is uniek in zijn ligging. Het ligt op de eerste duinenrij met 
uitzicht op zee en het uitgestrekte strand. 

Het hotel in Terschelling hoeft niet onder te doen met een uitzicht over de enige 
natuurlijke baai en zijn haven aan de Waddenzee. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

WestCord WTC Leeuwarden 
tel. 0031 582 33 49 00 
WestCord Strandhotel Seeduyn 
tel. 0031 562 45 15 60 
WestCord Hotel Schylge 
tel. 0031 562 44 21 11 

WestCord Hotels Waddeneilanden

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Waddeneilanden





n.v.t.



We �etsen door Friesland en overnachten in 3 verschillende hotels. Je kunt je 
eigen (aangepaste) �ets meenemen of er wordt een �ets of tandem gehuurd ter 
plekke. Na een goede nachtrust start het �etsavontuur in Leeuwarden. We trekken 
richting Harlingen waar we met de veerboot voet aan wal zetten in Vlieland. We 
installeren ons in Vlieland en verkennen de buurt, te voet of met de �ets. Je kunt ook 
een kaasboerderij bezoeken of verse oesters gaan plukken. Na Vlieland varen we 
richting Terschelling. Dit eiland biedt prachtige stukjes ongerepte natuur. Wanneer 
de batterijen weer opgeladen zijn vertrekken we een laatste keer met de veerboot 
richting het vasteland. Met de �ets trekken we dan opnieuw naar Leeuwarden 
en passeren we gezellige dorpjes en waterloopjes. Eenmaal aangekomen in 
Leeuwarden rusten we uit. Vóór het vertrek richting huis brengen we nog een bezoek 
aan het authentieke Leeuwarden met zijn gezellige plaatsjes, straatjes en winkeltjes.

Met een zeebries en op de fiets verken je  
de unieke Waddeneilanden

Fietsweekend aan zee in de mooie polders!

�etsvakantie

�etsvakantie
04-07 tot 10-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

15

05-06 tot 07-06-2020 (extra overnachting mogelijk vanaf 04-06)

OPSTAPPLAATSEN 
Niet van toepassing, eigen vervoer

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

24

Trek er samen met ons opuit op een actief �etsweekend in de omgeving van 
Blankenberge en Het Zwin. Wil je er graag een lang weekend van maken? Dat 
kan! Je kunt vertrekken op donderdag 4 juni in Gent, we �etsen dan samen naar 
Brugge (60 km) waar we overnachten in het Snuffel Hostel en �etsen op vrijdag naar 
Blankenberge waar het weekend voor de andere deelnemers start. 
In samenwerking met Anvasport.

DUINSE POLDERS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 480 € 290 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Een dagje vroeger toekomen kan voor een meerprijs van € 69.

€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

WESTCORD HOTELS 
WADDENEILANDEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.360 € 1.170 € 1.120 € 1.095 € 365
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait. 
Huur �etsen niet inbegrepen. Kostprijs huur �ets: € 75 (e-bike + € 10/dag)
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Sportieve vakanties - Fietsvakantie - BelgiëSportieve vakanties - Fietsvakantie - Nederland

Landgoed De Weerdbeemden
Het prachtige domein, gelegen aan de oevers van de Maas en grenzend aan 
natuurgebied De Weerdbeemden, bestaat uit een prachtige villa die geschikt is 
voor gasten die net dat beetje extra zoeken. 
Je vindt er privacy, rust en ruimte, een veilig omheind terrein en er is de moge-
lijkheid om je terug te trekken op je kamer die voorzien is van eigen sanitair en 
tv. 

Dit bijzondere landhuis ligt in het Limburgse dorpje Kessel-Eik, tussen Venlo en 
Roermond. 

Het wellnessgedeelte, inclusief sauna en buitenzwembad hebben we alvast  
2 avonden gereserveerd voor onze groep. De maaltijden worden bereid door een 
ervaren kookploeg bestaande uit Samana-vrijwilligers. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Landgoed De Weerdbeemden  
Maasstraat 66  
5995 ND Kessel
Nederland
tel. 0031 648 367 119
www.deweerdbeemden.nl

Landgoed De Weerdbeemden

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kessel



n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

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









Hou jij van �etsen? Dan is deze actieve vakantie jou op het lijf geschreven. Er 
worden afstanden afgelegd tussen 17 en 30 km. Deelname kan met elektronische 
rolstoel, scooter, driewieler, twin�ets, ... Voorafgaand aan deze vakantie vindt er een 
infoavond plaats. 

Plan samen met onze vrijwilligers je eigen �etsroutes. Geniet van de prachtige 
omgeving met onze volledig uitgeruste tandems met lage instap. Trek met de hele 
groep op uitstap of verkies je een namiddag op jezelf? Wij maken het allemaal 
mogelijk! Alle verplaatsingen tijdens deze vakantie gebeuren per tandem, we 
verwachten van onze deelnemers daarom ook een degelijke conditie. De dagelijkse 
ritten kunnen variëren in tijd en afstand, met een maximum van ongeveer 70 
kilometer per dag. Voor iedere deelnemer voorzien we een voorrijder. Individuele 
uitstappen, toegangsprijzen e.a. zijn ter plaatse te betalen.

Het loopt op wieltjes 
Spring maar achterop!

�etsvakantie
tandemvakantie voor personen 
met een visuele beperking

31-07 tot 07-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

3027-07 tot 03-08-2020
OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot Centraal Station  
Antwerpen. Van daaruit gezamenlijk 
openbaar vervoer tot Venlo.

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

24

DOMEIN  
POLDERWIND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.170 € 980 € 930 € 905 € 177
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

LANDGOED DE 
WEERDBEEMDEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 825 € 635 € 585 € 560 geen
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Sportieve vakanties - Zeilvakantie - België en Nederland

Zeilvak�ties

Zilvercamping
De 100% toegankelijke vakantiewoning is uitermate geschikt voor minder mobie-
le personen. Ze is volledig zonder niveau verschillen opgebouwd, met speciale 
aandacht voor rolstoelgebruikers.  
De aangepaste twee- en vierpersoonskamers zijn allemaal voorzien van 
hoog-laagbedden en ook de badkamer en het sanitair zijn volledig aangepast. 

Dit recente en moderne verblijf is gelegen in een oase van rust midden in de 
groene omgeving. Het ruime buitenterras biedt een prachtig uitzicht op het ach-
tergelegen bos. Hier is het echt genieten van de natuur met oog voor voldoende 
privacy. De gezellige zithoek met televisie is de ideale plek om ’s avonds even in 
weg te zakken of voor een gezellige babbel.
De woning is voorzien van wi�. Voor de echte kampeerders is er ook de moge-
lijkheid om te logeren in een tent of een blokhut. De blokhutten zijn niet aange-
past aan rolstoelgebruikers.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Camping Zilvermeer 
Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer 
Postelsesteenweg 71
2400 Mol 
tel. 014 82 95 00

Mol





n.v.t.



Tweemastklipper Lutgerdina
De Lutgerdina is een unieke tweemastklipper die volledig is aangepast voor 
mensen met een beperking. Het schip is rolstoeltoegankelijk, de gangboorden 
zijn extra breed en vrijwel alle zeilen kun je vanuit de rolstoel bedienen. 
Dankzij een modern hydraulisch stuursysteem kunnen zeilers met een geringere 
arm- of handfunctie de Lutgerdina toch op eigen kracht besturen. Zo kan ieder-
een meedoen met het navigeren, het hijsen van de zeilen, de zeilmanoeuvres en 
het besturen van het 34 meter lange schip.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

SailWise, tweemastklipper Lutgerdina 
Bierkade 1 
1601 KR Enkhuizen, Nederland 
tel. 0031 228 35 07 56
www.sailwise.nl

Enkhuizen









We schrijven samen een vaarroute uit voor de tweemastklipper Lutgerdina en varen 
onze boot zelf over deze route. We varen niet alleen zelf met de boot, maar zorgen 
ook voor ons eigen eten. Samen genieten we van maaltijden, zonsondergangen en 
de sterrenhemel vanaf de boot!  

Leer zeilen onder professionele begeleiding van Sailability Vlaanderen en aan 
de moderne haven Port Aventura Dagelijks ben je minstens 2 uur op het water. 
Daarnaast heb je keuze uit verschillende nevenactiviteiten op het domein. Actie en 
ontspanning wisselen elkaar naadloos af op deze vakantie.  

Met de wind in de zeilen over het IJsselmeer

Wind in de zeilen

zeilvakantie

zeilvakantie

22-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing

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

30

TWEEMASTKLIPPER 
LUTGERDINA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.190 € 1.000 € 950 € 925 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

CAMPING  
ZILVERMEER

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 705 € 515 € 465 € 440 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Skivak�tie
Duikvak�tie

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 voetsteu-
nen van rolstoelen afgenomen moeten worden. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Lofer









Three Corners Rihana Hotel
Dit viersterrenhotel, gelegen in El Gouna, bestaat uit 2 resorts in 1: het Rihana 
Resort en Rihana Inn. Als gast kun je gebruikmaken van alle faciliteiten van 
beide hotels.  

Zo kun je genieten van het ondiepe lagunestrand, waar de handdoeken, strand-
zetels en parasols kosteloos zijn en de zon altijd schijnt. Het zeestrand van 
 Rihana Resort ligt naast het mangrovegebied, een beschermde strook met 
mooie koraalriffen. Aan het strand vind je ook een bar en restaurant, waar je iets 
kunt drinken, maar ’s middags ook van een koud buffet kunt genieten.  

Rihana Inn heeft een groot zwembad (verwarmd in de winter) met een afgeba-
kend gedeelte voor kinderen. In het Rihana Resort kun je gebruikmaken van de 
2 zwembaden en de Aqua Splash, het waterpretpark, met bijbehorende waterg-
lijbanen. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Three Corners Rihana Hotel  
El Gouna 
Red Sea Governorate, Egypte 
tel. 0020 65 3580025 
www.threecorners.com/hotels/ 
rihana-inn-nl

CONTACTGEGEVENS HOTEL

El Gouna









Tijdens deze week in Egypte voor min 65-jarigen, staat duiken centraal. We trekken 
naar Egypte, waar het in december nog vaak 20 graden is en de gemiddelde 
neerslag nihil is. Heerlijk om de donkere winterdagen door te komen! We gaan volop 
voor duikinitiaties en, voor de geoefende duikers, duikuitstapjes op zee. Uiteraard 
heb je ook de mogelijkheid om een dagje te rusten aan het zwembad! 

Leer skiën van ervaren ski-instructeurs op een zitski, snowbike of skislee. Uiteraard 
helemaal op maat en mét de nodige après-ski. Een dagje niet op de latten? Ontdek 
dan het prachtige Saalachtal. Er staan buiten het skiën verschillende toeristische 
uitstappen op de planning. Leg je skipak al maar klaar om te vertrekken!  

Zon, zee en duiken in Egypte!Een skivakantie in een prachtige omgeving duikvakantieskivakantie

05-12 tot 12-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

2021-03 tot 28-03-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Izegem, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

60

THREE CORNERS 
RIHANA HOTEL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.060 € 870 € 820 € 795 € 120
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
Prijzen voor de duikinitiaties en uitstappen zijn niet inbegrepen.

HOTEL  
ST. HUBERTUS

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 965 € 775 € 725 € 700 € 56
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Avontuurlijke vakanties i.s.m. Project U/TURN - Zweden en Marokko

Avontuurlijke vak�ties  
i.s.m. Project U/TURN

Winteravontuur in Zweden
Een tocht met een nieuwe dimensie boordevol actie en avontuur in een prachtig 
Scandinavisch landschap.
We wagen ons aan een winters avontuur in centraal Zweden. Zoals alle 
vakanties i.s. m. Project U/TURN, gaan we ook nu weer de avontuurlijke toer op.
We hebben voor jullie in petto:
-  een wandeling door de sneeuw waarbij we onze U/TURN rolstoelen omruilen 

voor grote sleeën en wij zelf voor rendier spelen.
-  initiatie in bushcraft: vuur leren maken in winterse omstandigheden, koken op 

een zelfgemaakt vuur, ijsvissen, …
-  een dagtocht in de slee achter de sneeuwscooter (en misschien ook eens zelf 

eens achter het stuur kruipen)
-  …
Elke avond keren we terug naar onze uitvalsbasis, een kleinschalig hotel, om op 
te warmen en te genieten van een heerlijk avondmaal.
Deze tocht en de weersomstandigheden vereisen een bepaalde mobiliteit.
Inschrijvingen zullen individueel geëvalueerd worden op haalbaarheid.

LOCATIE

Omdat de nachten in maart nog heel 
koud kunnen zijn, overnachten we in  
een kleinschalig hotel.
Extra info: www.projectu-turn.com

Jämtland County

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Trektocht Marokko

De Marokkaanse cultuur en gebruiken zijn heel verschillend van de onze, de 
ideale setting dus voor een onvergetelijk avontuur. De afwisselende en kleurrijke 
landschappen maken het alleen maar beter.

We stappen we elke dag. Het is een pure trektocht waarbij we telkens belanden 
in een ander typisch dorpje waar mensen nog heel eenvoudig leven. Ezels als 
lokale vervoermiddel, kinderen die de kudde schapen hoeden,  
vrouwen die zware lasten dragen, ... Meermaals per dag klinkt het gebed door 
de krakende luidsprekers van de plaatselijke moskee.  

Eenmaal aangekomen in onze volgende gite, een typisch vakantiehuis, zijn we 
te gast bij mensen thuis. We worden verwend met een theetje op het dakterras 
met uitzicht op de bergen… puur genieten. De volgende dag wordt de beber-tent 
opgesteld en slapen we in de natuur onder een prachtige sterrenhemel.  
De laatste nacht slapen we in een mooi hotel waar we kunnen genieten van luxe 
en rust.

De maaltijden die geserveerd worden, zijn typisch Marokkaans. ’s Ochtends is 
er het lekkere Marokkaanse brood en soms zelfs de typerende pannen koeken. 
’s Middags worden onderweg de tapijten uitgerold in de schaduw van een 
olijfgaard en nemen we onze tijd om te lunchen. En ’s avonds krijgen we een 
heerlijke tajine voorgeschoteld. Heerlijk vers en elke dag anders.  

LOCATIE

We trekken dwars door het heuvelland-
schap aan de voet van het Atlasgebergte 
en overnachten telkens op een nieuwe 
locatie.
Extra info: www.projectu-turn.com

Verschillende regio’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

trektocht

avontuurlijke wintervakantie

22-04 tot 29-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

20-03 tot 24-03-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

12

TREKTOCHT  
MAROKKO

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.290 € 1.290 € 1.240 € 1.215 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

WINTERAVONTUUR 
IN ZWEDEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.450 € 1.450 € 1.400 € 1.375 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Marokko, dichtbij maar helemaal anders



- 60 - - 61 -

Avontuurlijke vakanties i.s.m. Project U/TURN - SpanjeAvontuurlijke vakanties i.s.m. Project U/TURN - Zuid-Afrika

Belevingsreis Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikatocht is een intensieve belevingsreis met een gevarieerd 
programma. We leven op het ritme van de natuur. Wilde dieren starten hun dag 
bij zonsopgang dus ook wij zullen voor dag en dauw paraat moeten staan. 

We bevinden ons in het noordoosten van het land, in de provincie Mpumalanga. 
Naast de cultuur zijn ook de gevarieerde landschappen en de innemende natuur 
een absolute troef. 

Een bezoek aan een natuurpark leert ons over het fascinerende bestaan van het 
dierenrijk. De Blyde River Canyon is een typische plek waar iedereen halt houdt 
voor een foto van de indrukwekkende kliffen. Andere toeristen blijven boven, 
maar wij vinden dat we de canyon beter van dichtbij kunnen gaan bekijken. Een 
stevige afdaling brengt ons naar het diepste punt van de canyon, een prachtig 
desolaat plekje in de wilde natuur. We slaan ons kamp op naast de rivier. 
Zwemmen, genieten en ook een beetje oppassen voor de bavianen!

Met open voertuigen gaan we op zoek naar de Big Five in Kruger Nationaal 
Park. We sluiten in schoonheid af met een kampvuur en een typische “braai”!

LOCATIE

We trekken door de provincie 
Mpumalanga en kamperen telkens op 
een nieuwe locatie.
Extra info: www.projectu-turn.com

Mpumalanga

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Activiteitentocht Spanje

De Spaanse Pyreneeëntocht is een reis vol verrassingen. Elke dag staat er een 
nieuwe spectaculaire outdooractiviteit op het programma.  
Voor deze adrenalinetocht trekken we naar het noorden van Spanje. De regio 
van het Nationaal Park Ordesa y Monte Perdido is een verborgen pareltje. Je 
vindt er diepe kloven, appelblauwzeegroene meren, kolonies van roofvogels 
die elders in Europa niet te vinden zijn, kleine verlaten dorpjes en spectaculaire 
watervallen.  
Avontuur met een grote A, dat krijg je deze week op je bord! Een stevige berg-
wandeling, een klimparcours onder de grond, een dagje canyoning, een glijbaan 
in de rivier en een kajaktocht over een indrukwekkend meer.  
Om nog meer te genieten van de natuur zijn tweepersoonstentjes ons onderko-
men voor deze vakantie.  

De outdooractiviteiten vereisen een bepaalde mobiliteit, inschrijvingen zullen 
individueel geëvalueerd worden op haalbaarheid. 

LOCATIE

We verblijven op een prachtige  
camping in de provincie Huesca in de 
Spaanse Pyreneeën.
Extra info: www.projectu-turn.com

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 Pyreneeën

activiteitentochtbelevingsreis

21-06 tot 27-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

2021-05 tot 01-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

ACTIVITEITENTOCHT  
SPANJE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.340 € 1.340 € 1.290 € 1.265 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

BELEVINGSREIS 
ZUID-AFRIKA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 2.190 € 2.190 € 2.140 € 2.115 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Zuid Afrika, base lekker! Spaanse Pyreneeën kippenvel verzekerd
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Avontuurlijke vakanties i.s.m. Project U/TURN - TenerifeAvontuurlijke vakanties i.s.m. Project U/TURN - Zweden

Kanotocht Zweden

Hou je van immense meren omgeven door ongerepte bossen?  
Is hele dagen kanovaren iets waar je al lang van droomt?  
Ben je daarbij bereid om het onvoorspelbare weer te trotseren?  
Zie je niet op tegen een hele week basic kamperen zonder ‘echte’ wc of douche?  

Ga dan met ons mee naar zuidwest Zweden! Nadat we geland zijn in Göteborg, 
rijden we een viertal uur in noordelijke richting naar de regio van Dalsland voor 
een week puur (water)avontuur.  

De Zwedentocht is een combinatie van hiking en kanovaren, een expeditie 
over land én over water. We varen over prachtige meren, langs tal van kleine 
eilandjes. We nemen al onze benodigdheden mee in waterdichte zakken in onze 
tweepersoonskano’s. Een sluis om in het volgende meer te geraken is een extra 
uitdaging. Zodra de tenten zijn opgezet, is er tijd voor een verfrissende duik 
in het water. U/Turn-gewijs steekt iedereen de handen uit de mouwen. Elkaar 
helpen is het motto! Laat je overdonderen door de innemende natuur.

LOCATIE

We trekken door het zuidwesten van 
Zweden, op het land en in het water.  
We kamperen elke dag op een nieuwe 
locatie.
Extra info: www.projectu-turn.com

Zuidwesten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Trektocht Tenerife

Voor velen is Tenerife alleen bekend als toeristische trekpleister, maar laat ons 
het tegendeel bewijzen. Het Canarische eiland heeft heel wat plekjes ongerepte 
natuur die op jou liggen te wachten.

De Tenerifetrektocht brengt ons op de  allermooiste plekken van het eiland. De 
tocht bestaat uit afwisselende dagetappes tussen de 6 en 12 km in de mooiste 
gebieden van Tenerife. Uitgestrekte dennenbossen, grillige lavavelden en een 
azuurblauwe zee zijn het natuurschoon voor de komende dagen.  
5 allterrain-rolstoelen staan tot onze beschikking. We wisselen kamperen af met 
typische herbergen. De laatste dag zakken we af naar de kust en genieten we 
van zon, strand en een azuurblauwe zee. 

LOCATIE

We overnachten telkens op een nieuwe 
locatie in typische herbergen en slaan 
3 nachten onze tenten op in het Parque 
Nacional van El Teide.
Extra info: www.projectu-turn.com

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tenerife

trektochtkanotocht

14-09 tot 21-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

2022-07 tot 29-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

TREKTOCHT  
TENERIFE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.390 € 1.390 € 1.340 € 1.315 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

KANOTOCHT  
ZWEDEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.450 € 1.450 € 1.400 € 1.375 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

14-09 tot 21-09-2020

Adembenemend Zweden Tenerife, een eiland vol verrassingen
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Avontuurlijke vakanties i.s.m. Project U/TURN - Laos

Trektocht Laos 

Laos is een magisch mooi land in Zuidoost-Azië met nog ongerepte 
natuurgebieden, een tropisch klimaat en een superlieve bevolking. 

Bij aankomst verblijven we de eerste dagen in Luang Prabang om te wennen 
aan het tropische klimaat en het Laostempo: chill en relax. Luang Prabang 
is een van de bekendste steden van Laos, maar voelt nog altijd aan als een 
dorp. Eenmaal geacclimatiseerd trekken we noordwaarts, een gebied met 
een innemende natuur waar de tijd is blijven stilstaan. De tocht is een zware 
uitdaging met enkele stevige trekkings van afwisselende moeilijkheidsgraad. De 
route brengt ons naar afgelegen dorpjes, sommige zelfs alleen bereikbaar via de 
rivier. We kamperen op het dorpsplein of op de voetbalterreinen van het lokale 
schooltje. Interactie met de Laotianen verzekerd dus. 

Een boottocht over de Mekong brengt ons opnieuw richting beschaving. We 
sluiten onze reis af in schoonheid op een van de mooiste plekjes van de regio. 

De vlucht is lang, de warmte is drukkend en de tocht is zwaar, maar laat dat jou 
niet afschrikken, want het is absoluut een reis om nooit meer te vergeten! 

LOCATIE

We trekken dwars door het heuvel-
landschap in het noorden van Laos en 
kamperen telkens op een nieuwe locatie. 
Extra info: www.projectu-turn.com

Luang Prabang

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

trektocht

12 dagen in november 

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

TREKTOCHT LAOS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 2.390 € 2.390 € 2.340 € 2.315 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

Avontuurlijke vak�ties in Marokko  
i.s.m. ResetT

Met ResetT VZW op stap gaan betekent veel meer dan vakantie*! Het gaat om grenzen verleggen, zelfvertrouwen 
boosten en werk maken van je zelfzorg. Als je net iets anders bent dan de anderen bots je regelmatig tegen heel 
wat misvattingen en obstakels aan. De missie van onze partner ResetT is normaal- en hoogbegaafde mensen 
met (kenmerken van) autisme, AD(H)D of hoogsensitiviteit (terug) op weg te zetten 
door letterlijk uit de context te stappen op trektocht door de Sahara, Hoge Atlas, 
Saghro of langs de Atlantische kust.  

*  Voor de reizen i.s.m. ResetT gelden andere annulatievoorwaarden dan andere Samana-reizen. Voor een �exibele annulatie, wordt aangeraden een 
annulatieverzekering af te sluiten.  

Trektocht Atlantische kust
Als ouder van een (hoog)begaafd onzichtbaar ‘zorgenkind’, heb je het niet altijd 
gemakkelijk. En het kind zelf botst ook vaak tegen onbegrip, misvattingen en 
ontgoochelingen. Het doel van deze tocht is de situatie loslaten en komen tot 
volledige ontspanning.
Deze 8-daagse tocht loopt langs de kust tussen Agadir en Essaouira. Buiten de 
steden is de kustlijn grillig en mede daardoor toeristisch nog bijna niet ontdekt.  
We wandelen in dit haast verlaten gebied met onze eigen karavaan van kame-
lendrijvers en hun dromedarissen. We doorkruisen deze ongerepte kuststrook 
met kleine vissersdorpjes, natuurlijke stranden, steile kliffen en hoge vlaktes met 
lie�ijke Argan bomen. 

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Overnachten in (iglo-)tenten en een 
authentieke riad

Atlantische kust

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

trektocht

31-10 tot 08-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

10

TREKTOCHT  
ATLANTISCHE KUST

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.980 € 1.980 € 1.930 € 1.905 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait. 
Vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden met ondersteuning van ResetT vzw geboekt.

Deze trektocht langs de Atlantische kust is voor ouders samen met kind dat hoog- of 
normaalbegaafd is met (kenmerken van) autisme of ADHD of voor ouders samen 
met een kind met een psychische kwetsbaarheid.

Trektocht voor ouders met kind

Laos, magisch mooi 
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Avontuurlijke vakanties i.s.m. ResetT - MarokkoAvontuurlijke vakanties i.s.m. ResetT - Marokko

Trektocht Sahara Trektocht Saghro
De Saharareis duurt 10 dagen omdat we op een rustig tempo willen reizen 
tussen Marrakech en ons vertrekpunt/aankomstpunt van de wandeltocht. Dit zijn 
adembenemende ritten doorheen de Hoge Atlas en de voorloper van de Sahara. 
Onderweg genieten we van natuur en cultuur met een bezoek aan een Kasbah, 
pottenbakkerij, de Hollywood-studio Aït Ben Haddou…

Tijdens de tocht word je overgeleverd aan stilte, zandduinen, steenplateau’s, 
(uitgedroogde) rivierbedding (Drâa), de kadans van de dromedarissen en een 
kampvuurtje onder een prachtige sterrenhemel.
Een tocht door de sahara betekent tijdelijk afzien van luxe en comfort, maar de 
bijzondere ervaring compenseert dat ruimschoots.

De Jebel Saghro is een bergrug in het zuidoosten van Marokko, gelegen achter 
de Hoge Atlas en tegen de Sahara.
Het is een nog weinig bezocht gebied waar grillige, door wind en zand geëro-
deerde rotsformaties, het landschap steeds weer een ander uiterlijk geven, een 
prachtig gebied om te wandelen.

Het landschap is zeer afwisselend, ruwe rotsformaties, rivierbeddingen, oases 
met palmbomen en zanderige weggetjes.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Overnachten in (mini)tent(jes),  
nomadentent en hotel

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Overnachten in een  
berberguesthouse en tenten

Sahara Saghro

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

Deze trektocht is voor (jong)volwassen personen die hoog- of normaalbegaafd zijn 
met (kenmerken van) autisme of ADHD en voor (jong)volwassen personen met een 
psychische kwetsbaarheid.

Deze trektocht is voor min 25 jarige personen die hoog- of normaalbegaafd zijn 
met (kenmerken van) autisme of ADHD en voor min 25 jarige personen met een 
psychische kwetsbaarheid. De tocht vindt plaats buiten de schoolvakanties, speci�ek 
gericht op jongeren/jong-volwassenen die ‘uitvallen’ tijdens het schooljaar of het 
Noorden kwijt zijn na hun studie.

Deze trektocht is voor (jong)volwassen personen die hoog- of normaalbegaafd zijn 
met (kenmerken van) autisme of ADHD en voor (jong)volwassen personen met een 
psychische kwetsbaarheid.

Trektocht voor volwassenenTime-out trektocht ‘schoolmoeheid’ voor min 25-jarigen 

Trektocht voor (jong)volwassenen

trektochttrektocht

trektocht

23-05 tot 30-05-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

830-01 tot 08-02-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8

19-12 tot 28-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8

TREKTOCHT  
SAHARA

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.465 € 1.465 € 1.415 € 1.390 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait. 
Vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden met ondersteuning van ResetT vzw geboekt.

TREKTOCHT  
SAGHRO

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.165 € 1.165 € 1.115 € 1.090 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait. 
Vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden met ondersteuning van ResetT vzw geboekt.

Deze trektocht is voor min 25-jarige personen die hoog- of normaalbegaafd zijn 
met (kenmerken van) autisme of ADHD en voor min 25-jarige personen met een 
psychische kwetsbaarheid. De tocht vindt plaats buiten de schoolvakanties, speci�ek 
gericht op jongeren/jong-volwassenen die ‘uitvallen’ tijdens het schooljaar of het 
Noorden kwijt zijn na hun studie.

Time-out trektocht ‘schoolmoeheid’ voor min 25-jarigen trektocht

26-09 tot 03-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8
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Avontuurlijke vakanties i.s.m. ResetT - MarokkoAvontuurlijke vakanties i.s.m. ResetT - Marokko

TREKTOCHT  
HOGE ATLAS

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.465 € 1.465 € 1.415 € 1.390 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait. 
Vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden met ondersteuning van ResetT vzw geboekt.

TREKTOCHT  
HOGE ATLAS

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.165 € 1.165 € 1.115 € 1.090 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait. 
Vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden met ondersteuning van ResetT vzw geboekt.

TREKTOCHT  
HOGE ATLAS

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.140 € 1.140 € 1.090 € 1.065 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait. 
Vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden met ondersteuning van ResetT vzw geboekt.

Deze trektocht is voor volwassen personen die hoog- of normaalbegaafd zijn met 
(kenmerken van) autisme of ADHD en voor volwassen personen met een psychische 
kwetsbaarheid.

Deze trektocht is voor min 25-jarige personen die hoog- of normaalbegaafd zijn 
met (kenmerken van) autisme of ADHD en voor min 25-jarige personen met een 
psychische kwetsbaarheid.

Deze trektocht is voor min 25-jarige personen die hoog- of normaalbegaafd zijn 
met (kenmerken van) autisme of ADHD en voor min 25-jarige personen met een 
psychische kwetsbaarheid.

Deze trektocht is voor volwassen personen die hoog- of normaalbegaafd zijn met 
(kenmerken van) autisme of ADHD en voor volwassen personen met een psychische 
kwetsbaarheid en die een grote interesse voor fotogra�e hebben.

Trektocht met Toubkalbeklimming voor volwassenen

Trektocht met Toubkalbeklimming voor min 25-jarigen 

Trektocht voor min 25-jarigen Trektocht voor volwassenen met fotografiecursus

trektocht

trektocht

trektocht trektocht

23-08 tot 30-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8

27-06 tot 04-07-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8

04-04 tot 11-04-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8 23-11 tot 30-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8

Trektocht Hoge Atlas
Wandelen in het Marokkaanse Atlasgebergte is niet te vergelijken met  wandelen 
in Vlaanderen, Nederland of Europese bergketens.
De uitzonderlijke en steeds afwisselende berglandschappen, de passages door 
de Berberdorpen en het contact met de lokale bevolking maken deze tocht heel 
bijzonder.
Je hoeft geen alpinist te zijn om in het Atlasgebergte te wandelen, een normale 
basis conditie en graag wandelen brengen je dagelijks een stapje dichter bij een top.

Elke tocht is anders, met andere doelen. Soms is het doel het bereiken van de 
top van de Toubkal op 4176 m, soms is het doel genieten van de lokale cultuur 
en natuur. Maar elke tocht op zich is bijzonder.

De ontkoppeling van sociale media geeft je hoofd de ruimte om je te 
 concentreren op het wandelen, ‘kijken’, praten, re�ecteren, eten en slapen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Elke nacht slapen we in een ander  
guesthouse.

Hoge Atlas

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Festivals - Nederland - Pinkpop

Festivals
Pinkpop
Pinkpop, Nederlands oudste en bekendste popfestival, vond in 1970 voor het 
eerst plaats. Sinds die tijd is het bezoekersaantal meer dan vertienvoudigd en 
het aantal geïnteresseerden stijgt elk jaar.  

Het festival vindt plaats op Megaland, een 27 hectare groot evenemententerrein. 
Een belangrijk aspect van het festival is de grote festivalmarkt, waar je verschil-
lende hebbedingetjes kunt kopen. Je merkt het al, hier wordt niet alleen op de 
muziek, maar ook op de randanimatie ingezet. De voorbije jaren mochten heel 
wat grote namen de revue passeren, maar je amuseert je er dus zeker ook als je 
geen grote muziekkenner bent.  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Meer info vind je op  
www.pinkpop.nl

Landgraaf





n.v.t.

n.v.t.

We kamperen gedurende het volledige festival op de camping en gaan zo voor 
de ultieme festivalervaring. Samen met vrijwilligers bekijk je tijdens het ontbijt de 
planning van de dag en beslis je welke artiesten je graag wilt zien. De overvloed aan 
randanimatie op Pinkpop zorgt ervoor dat je je zéker nooit zult vervelen!

Het bekendste popfestival van Nederland!  festival

18-06 tot 22-06-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

10

PINKPOP Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 845 € 655 € 605 € 580 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.
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Festivals - België - Sfinks festival Festivals - België - Dranouter

Sfinks festival 
Het S�nksfestival ontstond in 1976 als S�nks Folk, een festival zonder grote in-
ternationale namen, maar met interessante Belgische en buitenlandse groepen. 
Toen al stond het bekend als het gezelligste festival van Vlaanderen en nog altijd 
kiezen ze ervoor om het gezellig en intiem te houden.   

In de loop van de jaren is de populariteit gegroeid en vandaag de dag biedt het 
festival een heel divers programma. Muzikale ontdekkingen van over heel de 
wereld delen hier het podium. S�nks probeert een connectie te maken met jonge 
gezinnen en jongen mensen uit verschillende culturele achtergronden. De focus 
ligt nog altijd op folk en wereldmuziek, maar ook dj’s en popmuziek vinden hun 
weg naar dit festival.  

CONTACTGEGEVENS FESTIVAL

Alle info op  
www.s�nks.be

Boechout





n.v.t.

n.v.t.

We kamperen gedurende het volledige festival op de camping en gaan zo voor 
de ultieme festivalervaring. Samen met vrijwilligers bekijk je tijdens het ontbijt de 
planning van de dag en beslis je welke artiesten je graag wilt zien. Op S�nks ontdek 
je verder een heleboel alternatieve artiesten, neem je deel aan workshops en koop 
je leuke hebbedingetjes op de markt!  

Laat je overrompelen door de gezelligheid  
van het Sfinksfestival festival

23-07 tot 27-07-2020 10

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

Festival Dranouter
Wat begon als een leuk volksfeest is uitgegroeid tot een kleurrijk festival in 
het hartje van het Heuvelland. Het centrum van Dranouter wordt 4 dagen lang 
omgebouwd tot een uitgestrekt festivalterrein waar iedereen welkom is. Over het 
volledige terrein heeft men oog voor toegankelijkheid en kun je rekenen op de 
hulp van assistenten.  
We laten alle luxe voor een weekend thuis en installeren ons op donderdag op 
de toegankelijke camping. Zoals iedere festivalganger slapen we in tenten en in-
dien nodig worden extra hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed of tillift voorzien.  
Ook al dansen we tot in de vroege uurtjes, je voorziet je beter op koude nachten.  
Iedereen beleeft het festival op zijn eigen manier en volgens een zelfgekozen 
programma. Eveneens kun je genieten van een werelds foodtruckfestival met 
voor elk wat wils.
Voor deze festivalvakantie zijn het verblijf op de camping en de tickets voor 4 
dagen en eten inbegrepen.  Als je bijzondere dieetwensen hebt, kunnen we dat 
aankaarten bij de cateraar. 

CONTACTGEGEVENS FESTIVAL

Alle info op  
www.festivaldranouter.be

Dranouter





n.v.t.

n.v.t.

We kamperen gedurende het volledige festival op de camping en gaan zo voor 
de ultieme festivalervaring. Samen met de vrijwilligers bekijk je tijdens het ontbijt 
de planning van de dag en beslis je welke artiesten je graag wilt zien. Naast de 
folkmuziek, genieten we hier ook van een groot foodtruckfestival!  

Het festival waar folkmuziek centraal staat festival

06-08 tot 10-08-2020 20

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen,  
Leuven, Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

FESTIVAL  
DRANOUTER

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 565 € 375 € 325 € 300 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

SFINKS FESTIVAL Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 415 € 225 € 175 € 150 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

- 72 -
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Festivals - België - Pukkelpop

Pukkelpop
We laten alle luxe voor een weekend thuis en installeren ons op donderdag op 
de toegankelijke camping. Zoals iedere festivalganger slapen we in tenten en in-
dien nodig worden extra hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed of tillift voorzien.
Ook al dansen we tot in de vroege uurtjes, je voorziet je beter op koude nachten. 
Iedereen beleeft het festival op zijn eigen manier en volgens een zelfgekozen 
programma. Eveneens kun je genieten van een werelds foodtruckfestival met 
voor elk wat wils.

Voor deze festivalvakantie zijn het verblijf op de camping en de tickets voor 4 
dagen en ontbijt inbegrepen. IAls je bijzondere dieetwensen hebt, kunnen we dat 
aankaarten bij de cateraar.

CONTACTGEGEVENS FESTIVAL

Alle info op  
www.pukkelpop.be

Kiewit





n.v.t.

n.v.t.

We kamperen gedurende het volledige festival op de camping en gaan zo voor de 
ultieme festivalervaring. Samen met de vrijwilligers bekijk je tijdens het ontbijt de 
planning van de dag en beslis je welke artiesten je graag wilt zien. Breng zeker ook 
eens een bezoekje aan Food Wood of Petit Bazar!  

Wereldartiesten en foodtrucks op Pukkelpop festival

20-08 tot 24-08-2020 16

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

PUKKELPOP Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 635 € 445 € 395 € 370 n.v.t.
€ 25 korting extra bij toekenning zorgforfait.

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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L�d

Vak�ties    op maat
Stel zelf je vakantie samen

Wil je zelfstandig of 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 en de 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 krijg je korting. 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, luchthavenassistentie, … 
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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prijzen / nacht / logiestype / halfpension / 2 personen 
PERIODE standaard  

studio
standaard 

appartement
superieur 

appartement
andere  

kamertypes 
21-12 tot 15-04 € 132 € 163 € 185

prijzen op  
aanvraag

16-04 tot 31-05 € 94 € 117 € 139
01-06 tot 31-08 € 83 € 102 € 124
01-09 tot 15-10 € 108 € 136 € 158
16-10 tot 30-11 € 132 € 163 € 185
01-12 tot 20-12 € 121 € 152 € 174
*individuele prijzen of prijzen voor meer personen op appartement op aanvraag. 

Sp�je

Kurhotel Mar y Sol
Kurhotel Mar y Sol, gelegen in het zuid westen van Tenerife in de toeristische 
zone Los Cristianos, bevindt zich op ongeveer 300 m van de 8 km lange zee-
promenade. Het centrale punt van Los Cristianos is de haven, waar vissers nog 
elke dag met verse vis binnenvaren. Ook de veerboten naar de andere Canari-
sche eilanden vertrekken hier. Het hotel is een van de bekendste  
accommodaties binnen het rolstoeltoegankelijk toerisme. Alle appartements-
blokken beschikken over een eigen lift.  
De weinige trappen kun je omzeilen door loophellingen. Er zijn 2 grote zwemba-
den, waarvan 1 met lift en een kleiner therapiebad. Je kunt er een beroep doen 
op een ruime zorgomkadering.
Ter info: Nederlands onthaal ter plaatse. Volgende logiestypes (met airco) zijn 
volledig aangepast aan rolstoelgebruikers en beschikken over een balkon of een 
terras:
Standaardappartementen: die zijn uitgerust met kitchenette, koelkast, sofabed 
(kan worden uitgeklapt tot een tweepersoonsbed), eethoek, aangepaste badka-
mer en een aparte slaapkamer.
Superiorappartementen: ruimere standaardappartementen (identieke facilitei-
ten en accomodatiemogelijkheden ter beschikking op een grotere oppervlakte).
Comfortkamers: identiek aan het appar tement, maar zonder aparte slaapka-
mer. Niet alle kamers beschikken over een sofabed.
Studio’s: identiek aan de comfortkamer maar alleen uitgerust met een sofabed.
Er is gratis wi� aanwezig in het hotel.

Luchthaven: Tenerife Sur - Vluchttijd: 3.45 uur  
Afstand tot het hotel: 20 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kurhotel Mar y Sol 
Avda Amsterdam 8 
38650 Los Cristianos  
Tenerife - Spanje 
tel. 0034 922 750 540 
www.marysol.org

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Tenerife











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

prijs / nacht / appartement / op basis van kamer met ontbijt
PERIODE 1 kamerappartement  

(2 personen)
1 kamerappartement  

(1 persoon)
2 kamerappartement  

(2 personen)
2 kamerappartement  

(1 persoon) 
01-01 tot 28-02 € 170 € 150 € 248 € 233
01-03 tot 31-10 € 189 € 168 € 275 € 260
01-11 tot 31-12 € 170 € 150 € 248 € 233

Luchthaventransfer €180 - Verpleegkundige assistentie € 25 / uur 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

MICs Sant Jordi
Er is in deze mediterrane stad zo veel te zien en te doen dat je dagen tekort-
komt. De Ramblas, de Sagrada Familia, het Camp Nou (stadion van FC Barcelo-
na), de architectuur van Gaudì, de verschillende strandjes en de kunst van Miró. 
Er is ook een prachtige boulevard die langs het strand loopt met terrasjes en 
restaurants.

Bovendien is Barcelona enorm rolstoeltoegankelijk. Aparthotel MICs Sant Jordi 
ligt in de wijk Sarrià in het westen van Barcelona, direct bij een rolstoeltoegan-
kelijk metrostation vanwaar je binnen 15 minuten midden op de Ramblas staat. 
Het complex is gebouwd voor mensen met een fysieke beperking en alles is dan 
ook ideaal aangepast voor rolstoelers. In het complex is een gezamenlijke ruimte 
aanwezig met grote tv en wi� en er is een kleine patio. Het heeft een indoor-
zwembad, een �tnessruimte en een restaurant met groot terras.

Alle moderne en nieuwe appartementen hebben airco, wi�, tv, een keuken met 
een koelkast, eettafel, afwasmachine en een volledig aangepaste badkamer met 
inrijdouche. Alle 2 persoonsappartementen hebben een ruim balkon (uniek voor 
Barcelona!). De kamers zijn standaard uitgerust met hoog-laagbedden en hulp-
middelen (tillift, bedrekken, douchestoel, etc.) zijn gratis beschikbaar. Bovendien 
is er een alarmsysteem aanwezig waarmee je 24 uur per dag ondersteuning 
kunt oproepen.

Nederlandstalig onthaal ter plaatse.

Luchthaven: Barcelona El Prat - Vliegtijd: 2 uur
Afstand tot het hotel: 13 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

MICs Sant Jordi
Via Augusta 269-273  
Barcelona
Spanje 
tel. 0034 932 52 32 00  
www.micsantjordi.org

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Barcelona











Vakanties op maat - Spanje

Kind (0 t.e.m. 6 jaar) gratis verblijf
Toeslag volpension/persoon/nacht volwassene: € 10
Toeslag volpension/persoon/nacht kind (7 t.e.m.14): € 5

Luchthaventransfer max. 4 personen vanaf 5 personen
Tenerife Zuid heen en terug in  gedeelde taxi € 73 € 25
Tenerife Noord heen en terug in  gedeelde taxi € 251 € 88
Tenerife Zuid heen en terug in  private taxi € 109 € 25
Tenerife Noord heen en terug in  private taxi € 376 € -
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Fontanellas Playa
Mallorca is het grootste eiland van de Balearen. Het is er aangenaam vertoeven 
in het Middellandse Zeeklimaat, daarom is het zo bekend bij mensen die graag 
urenlang zonnebaden. Naast zijn prachtige, uitgestrekte stranden kun je er  
bovendien genieten van het rustige binnenland met stukjes mooie natuur.  
Ter plaatse word je hartelijk onthaald door een Nederlandstalige inwoner van 
Mallorca.

Aparthotel Fontanellas Playa ligt in een vrij levendige omgeving, meteen aan het 
strand en op 1 km van het centrum. In de directe omgeving zijn diverse winkels, 
restaurants en bars. Via de brede en lange wandelpromenade kun je zeer een-
voudig van het ene strand naar het andere wandelen.

De recent gerenoveerde appartementen zijn uitgerust met tv, airco en een keu-
ken. Het hotel beschikt over een restaurant, winkeltje, wi� en een klein buiten-
zwembad.  

Luchthaven: Palma - Vliegtijd: 2 uur  
Afstand tot het hotel: 11 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Aparthotel Fontanellas Playa
C/ Caravel·la, s/n
07610 Can Pastilla 
Playa de Palma, Spanje
tel. 0034 971 264 829 
www.aparthotelfontanellas.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Palma de Mallorca











Cala Millor Garden
Mallorca is het grootste eiland van de Balearen. Het is er aangenaam vertoeven 
in het Middellandse Zeeklimaat, daarom is het zo bekend bij mensen die graag 
urenlang zonnebaden. Naast zijn prachtige, uitgestrekte stranden kun je er  
bovendien genieten van het rustige binnenland met stukjes mooie natuur.  
Ter plaatse word je hartelijk onthaald door een Nederlandstalige inwoner van 
Mallorca.

Het vernieuwde Cala Millor Garden ligt aan de oostkant van Mallorca aan een 
van de mooiste baaien van het eiland. Het centrum (op 10 min wandelafstand) is 
autovrij en gelegen aan een lange boulevard met winkeltjes, restaurants en bars. 
Dit complex staat bekend voor zijn sfeervolle, unieke ligging te midden van een 
groene omgeving op maar 200 m van het strand! Er zijn 2 zwembaden uitgerust 
met tillift. De kamers beschikken over een telefoon, tv, airco, koelkast en een 
balkon met zitje. De aangepaste kamers hebben een drempelloze douche. Er is 
gratis wi� in het hotel. Je verblijft met ultra-all-informule waarbij dranken, snacks, 
fruit en taart van 11-24 u inbegrepen zijn.

Luchthaven: Palma - Vliegtijd: 2 uur  
Afstand tot het hotel: 70 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Cala Millor Garden 
Cristòfol Colom 71 
07560 Cala Millor 
Mallorca, Spanje 
tel. 0034 971 064 300 
www.gardenhotels.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Palma de Mallorca











prijs / appartement / nacht / halfpension / 1of 2 personen* 
PERIODE met zeezicht zonder zeezicht
maart € 137 € 125
april € 168 € 156
1 tot en met 28 mei € 174 € 159
29 mei tot en met 30 juni € 199 € 184
1 juli tot en met 22 augustus € 259 € 236
23 augustus tot en met 30 september € 233 € 212
oktober € 174 € 159
*max bezetting: 3 volwassenen of 2 volwassenen + 2 kinderen excl. toeristenbelasting
Derde en vierde persoon op een kamer betalen uitsluitend het halfpension (€ 20 per dag)
Kamers (geen appartement) voor individueel gebruik zijn beschikbaar op aanvraag

prijs / kamer / nacht / ultra all inclusive
PERIODE single double
03-04 tot 15-05 € 109 € 158
16-05 tot 31-05 € 118 € 176
01-06 tot 30-06 € 126 € 192
01-07 tot 15-07 € 149 € 237
16-07 tot 31-08 € 157 € 253
01-09 tot 14-09 € 149 € 237
15-09 tot 20-09 € 126 € 192
21-09 tot 13-10 € 118 € 176
14-10 tot 31-10 € 109 € 158

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

Tijdens de maanden april, mei en oktober is er de mogelijkheid om een verblijf op basis van halfpension te boeken. Korting op bovenstaande prijs/nacht/persoon: € 23
Prijzen exclusief toeristenbelasting 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Vakanties op maat - SpanjeVakanties op maat - Spanje
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prijs / nacht
VERBLIJFSFORMULE 1 persoonskamer 2 persoonskamer
Kamer met ontbijt € 85 € 100

Luchthaventransfer prijs op aanvraag

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

prijs / nacht / kamer
VERBLIJFSFORMULE 1 persoonskamer 2 persoonskamer
Kamer met ontbijt Ilunion3 tussen € 105 en € 130 tussen € 115 en € 140
Kamer met ontbijt Ilunion4 tussen € 115 en € 140 tussen € 130 en € 155
Transfer (heen en terug) tussen € 90 en € 130

Middagmaal kan ter plaatse genomen worden voor € 18 per persoon
Avondmaal kan ter plaatse à la carte genomen worden. 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

B&B Finca Corasol
Het Zon- en zorghuis Finca Corasol ligt in de zuidelijke provincie Malaga in de 
regio  Andalusië, een regio met meer dan 300 dagen zon per jaar. Deze B&B is 
gelegen ten noorden van het gezellige centrum van Alhaurín el Grande. Maar 
een half uur rijden verwijderd van de luchthaven, Málaga-stad en het strand. 
Deze locatie is de ideale uitvalsbasis om de streek en haar bezienswaardighe-
den te ontdekken. 

Aangepast vervoer ter plaatse helpt om eropuit te trekken. De unieke ligging van 
Finca Corasol biedt alle mogelijkheden om te genieten van de stilte en de rust. 
Het huis beschikt over een volledig aangepast zwembad. Kortom een vakantie-
bestemming met alle troeven voor een vakantie zonder zorgen.

De Vlaamse eigenaars garanderen een fantastisch verblijf en ondersteunen 
waar nodig. Als gediplomeerde verpleeg kundigen lossen zij ook elke zorgvraag 
mee op. 

Deze unieke en familiale B&B is volledig toegankelijk en voorzien van alle mo-
derne comfort. De 4 kamers zijn uitgerust met een hoog-laagbed (op aanvraag), 
airco en een eigen badkamer aangepast aan rolstoelen. Alle medisch hulpma-
teriaal kan ter plaatse bekomen worden. Elke kamer beschikt over een eigen 
koelkast. Koffie en thee zijn gratis.

Omdat deze B&B alleen ontbijt aanbiedt, is ze voornamelijk geschikt voor men-
sen die nog wat zelfstandig zijn. Je zult er namelijk opuit moeten om de Spaanse 
keuken te ontdekken.

Luchthaven: Málaga - Vliegtijd: 2.45 uur
Afstand tot het hotel: 30 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Finca Corasol
Lugar Las Lomas
Alhaurín el Grande
Málaga - Spanje
tel. 0032 477 23 90 28
www.�ncacorasol.be

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Málaga





n.v.t.





Ilunion Aqua 3 en Aqua 4

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Ilunion Aqua 3 en Aqua 4 
Carrer de Luis García-Berlanga Marti 19-21
46023 Valencia, Spanje
tel. 0034 963 18 71 00
www.ilunionaqua3.com 
www.ilunionaqua4.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Valencia









Valencia, de op 2 na grootste stad van Spanje, heeft je een heleboel te bieden. 
Deze stad is ideaal voor zowel de echte zonnekloppers, als de cultuurliefheb-
bers, als de dierenvrienden én de natuurliefhebbers. Kortom, voor ieder wat wils! 

Hotel Ilunion Aqua 3 en 4 zijn 2 naast elkaar gelegen hotels die samen over 
meer dan 150 kamers beschikken. Deze hotels liggen aan de kant van de Stad 
van de Kunst en de Wetenschap, een wonderbaarlijke moderne stad. Je bent 
dan ook vanuit het hotel in 2 minuten in dit deel van de stad, waar ook meteen 
het Turiapark begint. De hotels bevinden zich boven een winkelcentrum, waar je 
naar hartenlust kunt winkelen of een restaurant bezoeken. 

Het zeer uitgebreide ontbijt wordt voor beide hotels geserveerd in Ilunion Aqua 
4, aangezien dat maar een vijftal meter wandelen is van Ilunion Aqua 3. 
De kamers zijn allemaal modern ingericht, met een inloopdouche of bad. Overal 
werd een alarmsysteem geïnstalleerd en er is airconditioning.

Luchthaven: Valencia Airport - Vliegtijd: 2.20 uur
Afstand tot het hotel: 16 km



Vakanties op maat - SpanjeVakanties op maat - Spanje
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PERIODE
Suite  met landzicht Suite met zijlings 

zeezicht
Appartement met zijlings 

zeezicht
januari € 36 € 38 € 42
februari € 37 € 39 € 43
maart - april € 46 € 48 € 53

Supplement halfpension € 23
Supplement volpension € 43

PERIODE
1 slaapkamerapp. /  

logies / nacht
2 slaapkamerapp. /  

logies / nacht
2 kamer app superior  
(4 pers) / logies /nacht

superior XL appartement  
2 slaapkamers studio/2p

03-01 tot 30-04 € 106 € 134 € 168 € 208
01-06 tot 31-12 € 106 € 139 € 168 € 208

Toeslag ontbijt / persoon / nacht volwassene: € 9 - kind: € 5
Luchthaventransfer (Lanzarote heen en terug) max 4 pers € 86
Luchthaventransfer (Lanzarote heen en terug) vanaf 5 personen € 127

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

*prijzen na april op aanvraag, nog niet bekend op moment van druk brochure.
*prijs per persoon per dag, kamer met ontbijt 
Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)

Bungalows Nautilus
Lanzarote behoort samen met Fuerteventura tot de oudste Canarische eilanden. 
Het wordt ook wel de ‘zwarte parel’ van de eilanden genoemd vanwege de don-
kere vulkanische rotsen en het donkere zand op het eiland.

Nautilus is gelegen in de wijk Matagorda, in de stad Puerto del Carmen. Om-
dat het complex omringd is door tuinen, is het hier rustiger dan op de meeste 
andere plaatsen in de omgeving. De bungalows liggen ongeveer 100 m van het 
strand en op circa 225 m van het centrum. Nautilus is een mooi en rustig bun-
galowcomplex waar goede service en vriendelijkheid hoog in het vaandel staan. 
Het complex is de perfecte accommodatie voor een ontspannen vakantie. Het 
buitenzwembad beschikt over een lift.

Logies worden standaard aangeboden op basis van ‘enkel overnachting’, dat kan 
evenwel bij boeking omgezet worden in ‘logies met ontbijt’. Er is ook de  
mogelijkheid om ter plaatse takeawaymaaltijden te bestellen. In de korte nabij-
heid is er een commercieel centrum met een wijde keuze aan eet- en drankgele-
genheden. In het complex zelf is er een uitgebreide supermarkt aanwezig.

Beschrijving appartementen:
De appartementen zijn uitgerust met kitchenette (o.a. koelkast, microgolfoven), 
eethoek, sofabed, en 1 of 2 slaapkamers. De ruime badkamers zijn volledig 
aangepast aan rolstoelgebruikers. Elk appartement heeft een eigen terras. Er is 
gratis wi� aanwezig in het hotel.

Nederlands onthaal ter plaatse.

Luchthaven: Arrecife - Vliegtijd: 3.30 uur  
Afstand tot het hotel: 8 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Bungalows Nautilus, Nautilus Lanzarote 
C/ Gramillo, 5 Matagorda 
35510 Puerto del Carmen  
Lanzarote, Spanje 
tel. 0034 92 851 44 00 
www.nautilus-lanzarote.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Lanzarote











Madeira

Golden Residence
Madeira is een eiland dat deel uitmaakt van Portugal, maar geogra�sch dichter 
bij Marokko ligt. Dit eiland staat bekend als bloemeneiland omdat het hier het 
hele jaar door een perfect klimaat is voor bloemen en verschillende planten 
om te groeien. Door het feit dat het in de Atlantische Oceaan ligt, heerst er een 
constante temperatuur van rond de 20°C met heel afwisselend een regenbui en 
stralende zon. Veel beter wordt het niet voor de natuur.  Maar ook voor ons is het 
er, door het milde klimaat en de prachtige natuur, heerlijk vertoeven!  

Je kunt in Madeira genieten van de natuur. De prachtige  groene heuvelruggen, 
de rotskusten met zwembaden in de rotsen, waarvan sommige rolstoeltoeganke-
lijk zijn en natuurlijk de eindeloos lijkende oceaan.  
Op een half uurtje rijden, zou je wel 20 keer kunnen stoppen om te genieten van 
het steeds veranderende uitzicht.  

Het Golden Residence Madeira bevindt zich aan de rand van Funchal, een  
15-tal minuten met de bus naar het centrum. Vanuit dit hotel heb je een fantas-
tisch zicht op de zee en op de zuidwestkust van het eiland. Dit uitzicht krijg je 
vanaf de tuin, maar ook vanaf de 2 dakterrassen. Het hotel biedt ook 2 zwemba-
den, 1 binnen en 1 buiten, een spa, massages, een pooltafel, ... 
Verder kun je er boeken uitlenen en uiteraard uitgebreid genieten van het ontbijt-
buffet. ’s Avonds kun je er ook terecht voor een heel uitgebreid internationaal buf-
fet en ’s middags worden er snacks geserveerd. De appartementen zijn allemaal 
heel ruim, met een ruime woonkamer, badkamer en in elk appartement ook een 
eigen keuken en eettafel. De toegankelijke appartementen hebben uiteraard een 
toegankelijke keuken.  

In de buurt vind je verschillende gezellige restaurants, een lange strand-
promenade (wel niet overal even toegankelijk) en het derde grootste shopping-
centrum van Funchal.  

Luchthaven: Funchal Madeira - Vliegtijd: 5 uur
Afstand tot het hotel: 23 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Golden Residence  
Rua do Cabrestante 25  
9000-105 Funchal 
Madeira, Portugal 
tel. 00351 291 710 100  
www.goldenresidencehotel.com.pt

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Madeira
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ItaliëDenemarken
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!

Luchthaven: Kopenhagen Kastrup - Vliegtijd: 1.30 uur
Afstand tot het hotel: 14km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kopenhagen











Kikki Village
Kom en ontdek een van Siciliës mooiste gebieden, een paradijs met uitzicht op 
een azuurblauwe zee waar je het hele jaar kunt genieten van de zomer. 
Het Kikki Villageresort is het enige 4 sterrenresort in Europa dat helemaal 
ontworpen is voor een toegankelijke, barrièrevrije vakantie. 
Het ligt op circa 10 minuten rijden van het kustplaatsje Pozzallo en is voorzien 
van onder meer een toegankelijk zwembad, een restaurant met groentetuin en 
diverse sportmogelijkheden. Kikki Village is gericht op eenieder die op zoek is 
naar pure rust, voor wie eenvoudig wil genieten van gouden zandstranden en 
een  heerlijk warm klimaat. Het resort is gelegen in Modica en een geweldig 
uitgangspunt voor mooie excursies. De accommodatie is voorzien van een 
�atscreen-tv, een minibar en airconditioning. De privébadkamers zijn uitgerust 
met een douche, een haardroger en gratis toiletartikelen. Alle kamers bieden 
uitzicht op de tuin. 
Het restaurant serveert regionale gerechten, bereid met lokale ingrediënten. 
Er wordt dagelijks een zoet en hartig ontbijt geserveerd. 

Luchthaven: Catania of Comiso - Vliegtijd: 3 uur
Afstand Catania tot hotel: 120 km en afstand Comiso tot hotel: 56 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kikki Village 
Contrada Zimmardo-Graffetta sn  
Modica, Sicilië 
Italië
tel. 0039 0932 763614 
www.kikkivillage.net

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Modica











prijs / persoon op basis van halfpension
PERIODE 1 nacht 7 nachten
01-04 tot 30-04 € 80 € 550
01-05 tot 02-06 € 86 € 590
03-06 tot 23-06 € 95 € 630
24-06 tot 14-07 € 105 € 730
15-07 tot 28-07 € 118 € 820
29-07 tot 11-08 € 121 € 840
12-08 tot 18-08 € 131 € 915
19-08 tot 01-09 € 121 € 840
02-09 tot 29-09 € 95 € 630
30-09 tot 31-10 € 80 € 550
Supplement volpension: € 140 / 7 nachten of € 25/nacht
Luchthaventransfer heen en terug: € 250 voor max 3 personen
Luchthaventransfer heen en terug: € 300 voor 4 - 6 personen
Luchthaventransfer heen en terug: € 350 voor 7- 8 personen

prijzen op aanvraag

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

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

Hotel Villa Sevasti
Het plaatsje Sevasti ligt op het vasteland van Griekenland, op een klein uur 
rijden van Thessaloniki. In dit uitgestrekte en ongerepte gebied verandert het 
landschap met iedere bocht die we omgaan. De Griekse goden woonden op de 
berg Olympus waar ooit de Olympische Spelen begonnen. Het is een gezellige 
plek voor rustaanbidders, maar ook een aantrekkelijke bestemming voor 
liefhebbers van cultuur, strand en de ver�jnde Griekse keuken.
 
Villa Sevasti werd in 2008 geopend door gastheer Fotios Chalkidis en is rustig 
gelegen op ongeveer 1 kilometer van het plaatsje Sevasti. Door haar ligging 
in de heuvels, hebben we vanuit elke ruimte in de villa een adembenemend 
uitzicht over de Egeïsche Zee en de Olympusberg. Het is sfeervol ingericht met 
bijzondere meubels uit heel Europa. Er is een receptie, een mediterrane tuin, 
een binnenzwembad met rolstoellift, restaurant, kleine bar, lounge en gratis 
draadloos internet.

Luchthaven: Thessaloniki - Vliegtijd: 4.15 uur
Afstand tot het hotel: 98 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Hotel Villa Sevasti
Sevasti Pieria 
Katerini 601 00 
Griekenland
tel. 0030 235 10 72 26 2
www.villa-sevasti.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Katerini











prijs / nacht / persoon / halfpension
PERIODE Comfortkamer 2-kamer suite Juniorsuite

1 pers. 2 pers. 2 pers. toeslag  
3e of 4e pers.

1 pers. 2 pers. toeslag 
3e pers.

vanaf 1 april € 100 € 60 € 82 € 35 € 123 € 75 € 35
vanaf 1 mei € 100 € 66 € 103 € 35 € 131 € 77 € 35
Toeristentaks ter plaatse te betalen: € 1,5 per persoon per nacht
Luchthaventransfer (heen en terug) voor max 4 personen: € 260
Volpensiontoeslag: € 12 per persoon per nacht

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

Prijs per dag 
PERIODE Fischerhaus

(2-4 personen)
Caféhaus

(2-6 personen)
Panoramahuizen 

(2 personen)
Haus am See

November  - maart  € 60  € 80  € 60  € 60
April – oktober  € 90  € 120  € 80  € 80
Eindschoonmaak: € 35
Ontbijt en avondmaal kunnen op aanvraag
Luchthaventransfer heen en terug € 240

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

Alkyóna Beach 
Alkyona Beach is een camping gelegen op 38.000 vierkante meter strand. De 
vakantiehuizen en gebouwen die deel uitmaken van de camping, liggen over 
deze oppervlakte verspreid en dus vlak aan de zee.  

Deze camping is goed bereikbaar wanneer je ervoor kiest om met je gezin 
of zelfstandig een huurwagen te nemen en Griekenland te verkennen. Maar 
ook wanneer je zelf niet wilt of kun rijden, kun je hier terecht. Je kunt heerlijk 
ontspannen op het strand of deelnemen aan de verschillende uitstappen die de 
uitbaters aanbieden.  

Het strand zelf is vlak met rolstoeltoegang. Strandrolstoelen staan er tot jouw 
beschikking, net als grote cabines om je rustig om te kleden en naar het toilet 
te gaan. Wil je graag hulp bij het zwemmen? Ook dit kan worden afgesproken. 
Kortom, je kunt er van de zon genieten, zwemmen, ... En als het mooie weer wat 
te veel wordt, zijn er ook voldoende schaduwplekken. Of je kunt natuurlijk even 
naar de strandbistro trekken om iets kleins te eten of te aperitieven.  

Op het domein kun je verblijven in verschillende huisjes die allemaal andere 
eigenschappen hebben. Op de website van de camping vind je per huisje extra 
foto’s. Je hebt keuze tussen het vissershuis, het caféhuis, het panoramahuis 
of het boothuis. Ze zijn allemaal toegankelijk en hebben een (al dan niet) klein 
keukentje.  

Luchthaven: Thessaloniki - Vliegtijd: 4.15 uur
Afstand tot het hotel: 90 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Alkyóna Beach 
60100 Katerini, Griekenland
0049 (1575) 19 88 722 
www.alkyona-beach.de 

Katerini

n.v.t.



n.v.t.
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Ikia Apollon
In de appartementen van Ikia Apollon, kun je heerlijk genieten van een 
privéterras, maar nog beter is het strand dat op 350 meter van je voordeur ligt. 
Je kunt hier verblijven met een groep van 23 mensen, maar ook als gezin of 
vriendengroep kun je hier in 1 of meerdere appartementen terecht. Het zicht op 
de Olympus, maak dit toegankelijke paradijsje helemaal af. 

Elk toegankelijk appartement bestaat uit 2 slaapkamers met badkamer, een 
grote keuken, leefruimte, tuintje en terras. Een hoog-laagbed en douchestoel zijn 
standaard ter beschikking gesteld.  

Ikia Apollon ligt in Katerini, op een uurtje rijden van de grote stad Thessaloniki. 
Het gematigde klimaat zorgt ervoor dat je hier het hele jaar door terechtkunt 
voor natuur en cultuur. Vlakbij kun je de natuur rond de Olympusberg verkennen. 
Hier vind je wandelpaden, watervallen (om in te zwemmen) en onovertroffen 
uitzichten! Verschillende kloosters en openbare barbecueplaatsen zorgen ervoor 
dat je de ideale daguitstap kunt plannen. Met het vervoer dat via je verblijf 
beschikbaar is, kan het niet meer stuk.  

Ga je liever wijnproeven, of wil je in een bootje het water op? Ook dat kan 
worden geregeld door je verblijf.  
Kortom, je hebt hier alles om heerlijk te genieten onder de Griekse zon!   

Luchthaven: Thessaloniki - Vliegtijd: 4.15 uur
Afstand tot het hotel: 105 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Ikia Apollon 
Olympic Beach 
60100 Katerini  
Griekenland

Katerini 

n.v.t.









prijs / appartement / nacht (max 6 personen, zonder maaltijden) € 120

Prijs luchthaventransfer heen- en terug (tot 4 personen) € 260
extra persoon € 60

*minimum 1 week

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

prijs / nacht / logiestype / halfpension
PERIODE 1 persoons kamer 2 persoons kamer suite (2-3 personen)
01-04 tot 09-05  € 131  € 164  € 241
10-05 tot 30-06
01-09 tot 30-10

 € 150  € 187  € 286

01-07 tot 31-08  € 143  € 179  € 265
Taxen, ontbijt en avondmaal (zonder dranken) inbegrepen
Toeslag volpension: € 18 / persoon / nacht
3e persoon in de suite is gratis
4e persoon in een suite of 3e persoon in een 2 persoonskamer: €42 per nacht
Luchthaven transfer (Chania heen en terug) max 4 personen: € 202
Luchthaven transfer (Chania heen en terug) 5 - 8 personen: € 332
Luchthaven transfer (Chania heen en terug) meer dan 8 personen: € 416

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

Eria Resort 
Op het Griekse eiland Kreta is er voor iedereen wel wat te beleven. Zowel voor 
reizigers die houden van eindeloze wandelingen langs de kustlijn, als zij die hun 
gading vinden in het bezoeken van toeristische en culturele trekpleisters.
Eria Resort ligt vlak bij het historische dorpje Maleme, in het noorden van Kreta. 
Het strand en de eetgelegenheden bereik je na een wandeling van een kleine 10 
minuten.

Dit kleine hotel met 12 kamers en 2 suites is volledig rolstoeltoegankelijk. De 
ruime kamers zijn uitgerust met een aangepaste badkamer, een hoog-laagbed, 
alarmsysteem en airco. Op het balkon kun je genieten van een prachtig uitzicht 
op de Middellandse Zee.

In het verwarmde buitenzwembad met lift geniet je van april tot november van 
urenlang zwemplezier en mogelijkheid tot gratis hydromassage. Bovendien vind 
je in het hotel een therapieruimte met jacuzzi.
Neem je liever een frisse duik in het zee water, dan stelt het hotel een 
strandrolstoel ter beschikking.

Eria Resort biedt tal van rolstoeltoegankelijke excursies aan zodat je het hele 
eiland in al z’n facetten leert kennen. 
1 keer per week organiseert het hotel een Griekse avond, waar je kunt proeven 
van de plaatselijke culinaire specialiteiten. Een dans- en muziekgroep sluit de 
avond af. Dit is een absolute aanrader!

Luchthaven: Chania - Vliegtijd: 3.30 uur
Afstand tot het hotel: 36 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Eria Resort
PEO Kissamou Chanion
Maleme 730 14
Kreta, Griekenland
tel. 0030 28210 62790
www.eria-resort.gr

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Kreta
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prijs / nacht / persoon in een tweepersoonskamer op basis van kamer met ontbijt 
PERIODE
03-04 tot 14-05 en 18-10 tot 31-10 € 41 - € 52
15-05 tot 22-05 en 07-10 tot 17-10 € 54 - € 66
23-05 tot 02-06 en 19-09 tot 06-10 € 60 - € 72
03-06 tot 19-06 en 26-08 tot 18-09 € 68 - € 80
20-06 tot 17-07 € 74 - € 86
18-07 tot 04-08 en 19-08 tot 25-08 € 80 - € 92
05-08 tot 18-08 € 86 - € 98
Voor een single kamer wordt een supplement van 60% van de tweepersoonsprijs aangerekend
Halfpension of all-in mogelijk mits toeslag 

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

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

Rhodes Bay 
Rhodes Bay Hotel en Spa (het voormalige Amathus Hotel), is synoniem met een 
zee aan comfort en luxe op het prachtige eiland van Rhodos. Dit 5 sterrenhotel 
is de ideale uitvalsbasis voor zowel een familievakantie als een actieve 
vakantie of een weekje relaxen. De prachtige locatie en het warme welkom zijn 
gegarandeerd.  

Het hotel ligt aan het strand van Ixia, op enkele kilometers van Rhodos-stad. 
Vanaf hier kun je gemakkelijk een bezoek brengen aan dit mooie stadje. 
Ga zeker eens een kijkje nemen aan de Acropolis of het Paleis van de 
Grootmeesters. Dit is een van de weinige plekken in Griekenland waar je een 
gebouw uit de gotiek kan bewonderen.  

Wil je nog meer geschiedkundige plekken ontdekken, trek dan naar het 
Filerimosklooster op de gelijknamige berg. Het klooster ligt in een groot 
dennenwoud, waar je op zoek kunt naar wilde pauwen.  

Wil je vooral ontspannen? Dan biedt Rhodes Bay een groot zwembad, maar ook 
wellnessfaciliteiten en toegang tot het strand. Hun spa-services zijn van heel 
erg hoog niveau en ook culinair zit je hier goed. Geniet van heerlijke Griekse of 
Italiaanse gerechten in 1 van de 2 restaurants.  

Luchthaven: Rhodes - Vliegtijd: 3.10 uur
Afstand tot het hotel: 13 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Rhodes Bay 
100, Iraklidon Avenue  
85101 Rhodos 
tel. 0030 22410 89900 
www.rhodesbay.com

Rhodos











Cyprus

C&A Apartments
Op een uurtje rijden van de luchthaven van Paphos verwelkomt de familie 
Neophytou je met een hartverwarmende gastvrijheid, eigen aan de Cypriotische 
bevolking. Hier word je meegezogen in het ongedwongen zuiderse ritme. Van 
mei tot november kun je genieten van een aangenaam lenteklimaat. De inzet 
en het enthousiasme van de hele familie maken van dit verblijf moeiteloos een 
unieke belevenis.

Het strand is gelegen op 20 minuten wandelafstand. Vanaf dit punt kun je via 
een rolstoelvriendelijke promenade de haven bereiken. Het aangepaste busje 
van het hotel kan jou ook (voor een kleine vergoeding) tot op de bestemming 
brengen. Hou je van culturele bezienswaardigheden en een portie geschiede-
nis? Dan hoef je niet meer te twijfelen om naar Cyprus af te reizen. Excursies 
vallen onder het vakmanschap van vader Andreas en kunnen ter plaatse vastge-
legd worden. Hij loodst je met veel plezier naar de boeiendste plekken.

Omdat zoon Chris zelf rolstoelgebruiker is, werden de appartementen en stu-
dio’s volgens zijn persoonlijke beleving gebouwd en aangepast. Je kunt gezellig 
vertoeven op je eigen terras. Bovendien is er een kitchenette aanwezig. Mensen 
die zelf wensen te koken, kunnen hun boodschappen doen in de supermarkt 
vlak bij het hotel. Kies je voor het basisarrangement, dan zorgen moeder Nitza 
en dochter Eva voor (h)eerlijke buffetten. De mediterraanse keuken op haar best! 
Het zwembad is uitgerust met een lift en de strandstoelen hebben matrassen 
met verschillende hoogtes.

Voertaal: Engels

Luchthaven: Paphos - Vliegtijd: 4.30 uur  
Afstand tot het hotel: 51 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

C & A Hotel Apartments
3 Megalou Alexandrou
Poli Crysochous
Polis 8831, Cyprus
tel. 00357 99 64 76 69 
www.ca-tourist-apts.com.cy

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Polis











Vakanties op maat - Griekenland

basisarrangement voor 2 pers./excl luchthaventransferts  
(7 nachten + 7 x ontbijt* + 3x avondmaal*)

PERIODE studio  
(max. 2 pers.)

1 kamer appartement 
(max. 3 pers.)

april t.e.m. oktober € 619 € 927

Ook 2- en 3 slaapkamer-
app. beschikbaar

prijzen op aanvraag

kostprijs extra nachten op basis van enkel logies

PERIODE prijs / studio / nacht 

3e pers./nacht/logies (sofabed) € 10

* Drank bij maaltijden niet inbegrepen. 
Materialen ter plaatse te huren tegen kostprijs. 
Luchthaventransfer aan €160 voor één minivan heen en terug.
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Malta DB San Antonio Hotel & Spa 
Het DB San Antonio is een mooi viersterrenhotel in het noorden van Malta. Het 
ligt in het hartje van St. Paul’s Bay. Dat betekent dat je vlak bij winkeltjes en 
restaurants bent! Ook de zee en de strandpromenade zijn maar 1 straat van het 
hotel verwijderd.  

De voorbije jaren heeft het hotel een volledige metamorfose ondergaan met 
subtiele Marokkaanse details en het biedt modern ingerichte kamers. In het 
wellnesscentrum kun je gratis gebruikmaken van de sauna’s, een overdekt 
zwembad, bubbelbad en de moderne �tnesszaal. Buiten vind je een zwembad 
met inloop en verrijdbare tillift. Er zijn verschillende zonneterrassen en je kunt 
gebruikmaken van een gratis handdoekenservice.  

Ook de kinderen zijn hier meer dan welkom. Het hotel voorziet een miniclub en 
er is een apart kinderbad om zonder zorgen te kunnen zwemmen. Als ze toch 
net iets meer willen, kunnen ze minigolf spelen, darten, tafeltennis spelen, ...  

Het hotel biedt alleen all-invakanties. Je kunt van het all-inclusiveaanbod genie-
ten in verschillende themarestaurants. In het hoofdrestaurant geniet je maaltijden 
in buffetvorm. In de bistro eet je à la carte en je vindt nog 2 aparte restaurants: 
eentje met Indiase en Marokkaanse gerechten en eentje met Aziatische gerech-
ten.  

Luchthaven: Malta Airport - Vliegtijd: 2.40 uur  
Afstand tot het hotel: 20 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

DB San Antonio Hotel & Spa 
Triq it-Turisti Saint Paul’s Bay 
SPB 1027 Malta
tel. 00356 2158 3434 
www.dbhotelsresorts.com 

Saint Paul’s Bay







The Waterfront
Op maar 3 uur vliegen van Brussel vind je hét eiland dat elke cultuurliefhebber 
moet bezoeken: Malta! Valletta en Mdina, klinken je waarschijnlijk wel bekend in 
de oren. Dat zijn 2 van de vele steden waarin je ondergedompeld wordt in een 
wereld vol geschiedenis en erfgoed. Met zijn mediterraan klimaat kun je het hele 
jaar door genieten van aangename temperaturen. Bovendien was Valletta in 
2018 culturele hoofdstad van Europa. 

Het Waterfront Hotel ligt centraal in Malta, aan de promenade van Sliema. Vanuit 
het hotel heb je een spectaculair zicht op de haven met op de achtergrond 
Valletta en het Manoel-eiland. Dit hotel is de ideale uitvalsbasis voor een citytrip 
naar Valletta.  

Je bevindt je in dit hotel op 300 meter van het centrum van Sliema. De toeganke-
lijke ferry naar Valletta vind je op 500 meter van het hotel. Wanneer je het hotel 
verlaat, kun je ook meteen aan boord van de hop-on-hop-offbus!  

Het hotel beschikt over een verwarmd overdekt zwembad op de tiende verdie-
ping. Daarbovenop kun je gebruikenmaken van de �tnessruimte. ’s Morgens kun 
je in het restaurant het ontbijtbuffet nuttigen en je kunt kleine hongertjes stillen 
in de snackbar. ’s Avonds kun je à la carte eten in het restaurant of aanschuiven 
aan het buffet. De keuze is aan jou! 

Luchthaven: Malta Airport - Vliegtijd: 2.40 uur  
Afstand tot het hotel: 10 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

The Waterfront Malta  
The Strand 
Sliema  
tel. 00356 2090 6899 
www.waterfronthotelmalta.com/en

Sliema













prijzen op aanvraag

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

prijzen op aanvraag

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

Sandos Caracol Eco Resort 
Het Sandos Caracol Eco Resort laat je kennismaken met Mexico op een eco-
logische manier! Je vindt er prachtige palmtuinen, een heldere cenote waarin 
gesnorkeld kan worden en exotische dieren. Je hoeft dus niet ver te gaan om 
omvergeblazen te worden door de mooie natuur van Mexico. Er zijn zowel een 
Select Club Adults Only, als vele faciliteiten voor kinderen.  

Je verblijft aan het witte zandstrand van Playa del Carmen en 5 kilometer van 
het centrum. Het hotel zelf biedt 3 zoetwaterzwembaden, waarvan 1 enkel voor 
volwassenen en 1 met een kindergedeelte. Ook is er een aquapark voor kinde-
ren. Het zwembad en het strand bieden gratis ligzetels met handdoekenservice. 
Verder zijn er allerhande sportieve activiteiten mogelijk op het domein zoals 
beachvolleybal, biljart, �tness, kajak, ... Een uitgebreid activiteitenaanbod is hier 
vast en zeker gegarandeerd! 

Het hotel beschikt over 9 restaurants en meerdere snackbars. 3 van de restau-
rants bieden een buffet: Mexicaans, Italiaans of internationaal. In de andere 6 
kun je à la carte eten. Hier vind je een Braziliaans grillrestaurant, een vegeta-
risch gourmetrestaurant, een restaurant met vis- en vleesspecialiteiten, medi-
terraanse specialiteiten, een Japans én een Italiaans restaurant. Aan keuze dus 
zeker geen gebrek!  

Luchthaven: Cancun - Vliegtijd: 7.40 uur  
Afstand tot het hotel: 52 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Sandos Caracol Eco Resort  
Cancun tot Chetumal km 295 
77710 Playa del Carmen, Mexico 
tel. 00529 848 734 444 
www.sandos.com/sandos-caracol/ 
eco-all-inclusive-resort

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Playa del Carmen











Dolphin Suites
Trek naar de zonnige bestemming Curaçao en geniet van de witte stranden 
 omzoomd met prachtige palmbomen die in groten getale aanwezig zijn.  
Met je voeten in de Caribische Zee geniet je van de zon en de rust.
De hoofdstad Willemstad is beroemd om de diversiteit aan kleuren. Het is dé 
vakantieplek waar de koloniale stijl de kleur van de Caraïben ontmoet.

Dolphin Suites is volledig aangepast aan rolwagengebruikers en biedt een breed
gamma aan accommodaties en faciliteiten. 
Singlekamers hebben een gedeelde  badkamer. Het hotel beschikt ook over een
een stijlvol ontworpen zwembad en een prachtig terras. Daarnaast ligt een van 
de mooiste stranden van het eiland aan uw voeten. 

Luchthaven: Curaçao - Vliegtijd: 12.25 uur (verschillende vluchten!)  
Afstand tot het hotel: 17 km

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Dolphin Suites 
Bapor Kibra z/n Bapor Kibrá 
Willemstad 
Curaçao 
tel. 00599 9 465 2700 
www.dolphinsuites-curacao.com

CONTACTGEGEVENS HOTEL

Willemstad











prijzen op aanvraag

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

prijzen op aanvraag

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

Sandos Caracol Eco Resort 
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Rondreis Kenia
Kenia heeft als reisbestemming heel wat te bieden. Je kunt er prachtige 
safari’s maken, maar kunt er ook genieten van de prachtige zandstranden van 
Mombasa.  

Volg de grote trek van de gnoes vanaf de eerste rij in de Masai Mara. 
Observeer olifanten en giraffen met de Kilimanjaro, Afrika’s hoogste berg, op 
de achtergrond. En in het Lake Nakuru Nationaal Park, kun je neushoorns 
en �amingo’s bewonderen. Kortom, aan natuurbeleving zal het hier zeker niet 
ontbreken!  

CONTACTGEGEVENS HOTEL

De hotels worden geboekt op basis  
van jouw wensen. Deze zijn steeds 
 toegankelijk.

Kenia

Rondreis Tanzania
Tanzania staat bekend om zijn grote oppervlakte aan wildernis. Daardoor is het 
heel populair als safaribestemming, maar ook de stranden zijn hier om bij weg te 
dromen!  

Het Serengeti Nationaal Park en het Kilimanjaro Nationaal Park, het park 
rond Afrika’s hoogste berg, zijn de natuurgebieden die centraal staan in de 
safarireizen naar Tanzania.  

Oost-Afrika is dé ultieme reisbestemming om jouw Afrikadroom waar te maken. De grootse natuur, de big 
�ve, die zich dankzij het open savannelandschap beter laten spotten dan elders, de machtige vulkanen en 
kloven van de Rift Valley, ontmoetingen met de Masaikrijgers, ... De mogelijkheden zijn eindeloos.  

Met Samana kun je reizen naar Tanzania en/of Kenia. Je boekt deze reis op maat. Alles wordt ter plaatse 
voor jou geregeld, naar gelang jouw dromen en verwachtingen.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

De hotels worden geboekt op basis  
van jouw wensen. Deze zijn steeds 
 toegankelijk.

Tanzania





n.v.t.







n.v.t.







Safari's op maat

Prijzen voor deze reis zijn afhankelijk van jouw speci�eke wensen. We bekijken samen de mogelijkheden en informeren je dan over de kostprijs hiervan.

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

Prijzen voor deze reis zijn afhankelijk van jouw speci�eke wensen. We bekijken samen de mogelijkheden en informeren je dan over de kostprijs hiervan.

Per boeking worden bijkomende kosten aangerekend van € 60 + 5% op de kamerprijs (administratie, verzekering, ...)
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Wij zoeken extra vrijwilligers
Dankzij de hulp van vrijwilligers nemen mensen 
met een chronische ziekte of zorgbehoefte 
opnieuw deel aan het sociale leven. Wil jij ook 
zorgbehoevende mensen een helpende hand 
reiken? Of een bondgenoot zijn voor iemand 
met een chronische ziekte?
 

Fantastisch! We zoeken extra vrijwilligers en 
hebben je heel wat te bieden. Samen vinden we 
zeker een taak die je ligt en die aansluit bij je 
interesses.

Bel ons op 02 246 26 90.

www.samana.be

Ontplooi jezelf 
via een zinvol engagement bij Samana

Adv_Vrijwilligers_SAM_NATSECR.indd   1 12/01/17   16:27

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



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.

- 103 -- 102 -



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




