
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
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VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE EN MANTELZORGERS

2020
Verrassende Vakanties Inschrijvingsprocedure

OF

Vul het formulier  
‘aanvraag tot inschrijving’  
volledig en correct in. Dat vind je in het 
midden van deze brochure. Stuur dit 
formulier naar een van de adressen 
die op het aanvraagformulier staan.

Schrijf je online in op  
www.samana.beSNEL EN  

MAKKELIJK

WWW.SAMANA.BE
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Op basis van alle COVID-19 veiligheidsvoorschriften

Alternatief aanbod



Colofon
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, 

De voorbije maanden heeft het coronavirus de wereld en ons leven onbeschrijfelijk en fundamen-
teel op zijn kop gezet. Binnen Samana zijn we eveneens overvallen door dit virus en door de gevol-
gen op ons dagelijkse leven, op de werking en activiteiten van onze vereniging. Ook op het vlak van 
vakanties. We zagen ons genoodzaakt om met pijn in het hart alle geplande vakanties te annuleren 
tot en met eind juli 2020. Vakanties waar we samen zo sterk naar uitkeken.

Ondertussen is het virus een stuk teruggedrongen en heeft de Nationale Veiligheidsraad het licht 
op groen gezet om ons leven, onze ruimere contacten met anderen, langzaam te hervatten. Nog 
niet zoals voorheen, en altijd rekening houdend met alle geldende veiligheidsmaatregelen.

Onder deze voorwaarden zijn vakanties ook mogelijk. Daarom zijn we blij jou deze nieuwe vakantie-
brochure te kunnen bezorgen met een aangepast vakantieprogramma vanaf augustus 2020 tot het 
einde van het jaar. Een aanbod dat rekening houdt met alle veiligheidsvoorschriften en dus met een 
aangepast programma dat inzet op genieten in en rondom het vakantiecentrum.

Goeddoende en op-en-top veilige vakanties

We gaan niet flauw doen. Dit was geen gemakkelijke beslissing en we zijn zeker niet over 1 nacht 
ijs gegaan. Enerzijds beseffen we heel goed dat zorgvakanties met een kwetsbare doelgroep aan-
bieden zowel voor deelnemers als vrijwilligers risico’s inhoudt en dat alle veiligheidsvoorschriften tot 
in de puntjes moeten worden opgevolgd. Anderzijds weten we dat na deze moeilijke periode heel 
wat mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers aan vakantie toe zijn. Dat batterijen 
dienen opgeladen te worden. Op vakantie gaan is daar een uitstekend middel toe. Dat laatste heeft 
de doorslag gegeven. Want zoals altijd  staan de wensen en verwachtingen van mensen met een 
chronische ziekte en hun mantelzorgers centraal in onze werking en beslissingen. Bovendien zijn 
we zeker dat we alles op-en-top veilig kunnen organiseren. Want goed zorg dragen voor elkaar is 
ook een Samana handelsmerk.

(Opnieuw) inschrijven is noodzakelijk

Hoe we dat concreet zullen doen lees je op de eerste pagina’s van deze brochure. Neem die goed 
door voor je beslist om je in te schrijven. Inschrijven is opnieuw noodzakelijk, want alle eerdere 
inschrijvingen zijn vervallen. Indien je een chronisch zieke of zorgbehoevende persoon bent, is een 
positief advies van jouw huisarts absoluut noodzakelijk.

Weet dat we er samen alles aan zullen doen om deze vakanties 100 procent  veilig te laten verlo-
pen. Maar je moet je persoonlijk goed en ontspannen voelen bij het aanbod dat we je aanbieden. 
Dat is een must om een deugddoende en ontspannende vakantie te beleven.

Met dit nieuwe aanbod zijn we zeker dat we jou zorgeloze vakantiedagen kunnen aanbieden, waar 
op verhaal komen en genieten centraal staan. Zoals altijd met vrijwilligers die voor je klaarstaan om 
zorg en aandacht te bieden waar nodig en naar je verhaal te luisteren indien gewenst. 

Hopelijk ontdek je in dit nieuwe aanbod jouw gading en kunnen  
we samen genieten van deugddoende vakantiedagen.

Hartelijke vakantiegroeten namens het Samana-team

Johan Tourné
Directeur

VoorwoordLegende

verblijfsformule

vol pension

all-in

half pension

ontbijt

toegankelijkheid hotel

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

  Rolstoelgebruikers kunnen zich vlot  
verplaatsen in het hotel.

  Het hotel is volledig aangepast  
aan rolstoelgebruikers.

toegankelijkheid sanitair

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

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

  Het sanitair is volledig aangepast aan  
rolstoelgebruikers.

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

  Diëten zijn beperkt mogelijk.
  Alle diëten zijn mogelijk.

dieetmogelijkheden

  Het hotel beschikt niet over een  
rolstoeltoegankelijke lift.

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

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

toegankelijkheid lift

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

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

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

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

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

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

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

Contactgegevens

vervoer naar bestemming

extra symbolen

maximum aantal deelnemers

trein

eigen vervoer

liftbus tot luchthaven 
vliegtuig

vliegtuig  
men dient zelf naar de luchthaven te komen

opstapplaatsen staan per vakantie vermeld

liftbus
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smettingsgel, … Daarnaast zijn de medische koffers uitgerust met aangepaste thermometers. Want 
driemaal per dag meten we de temperatuur van iedereen. 

Voor elke vakantie zijn er voldoende verpleegkundigen om in deze bijzondere omstandigheden al 
deze taken te kunnen opnemen.

F. Mogelijke annulatie van de vakantie
Het verloop van het COVID-19 virus is erg onvoorspelbaar. Mogelijke opstoten in bepaalde regio’s 
of landen maken dat we vakanties nog kunnen annuleren. Ook kort voor afreis. Het deelnamegeld 
wordt altijd volledig terugbetaald als Samana zelf een vakantie annuleert.
Als er niet voldoende geïnteresseerden zijn voor een vakantie, wordt die geannuleerd.  We gaan uit 
van een minimale bezetting van 50 procent.

2. Wat moet je zelf doen? 

Elke vakantie zal te maken krijgen met heel wat veranderingen, richtlijnen en maatregelen. Iedere 
deelnemer, vakantieganger én vrijwilliger moet die strikt opvolgen. Om je eigen gezondheid en die 
van medereizigers te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat je deze maatregelen correct kunt 
interpreteren en naleven. Voldoende de eigen verantwoordelijkheid kunnen opnemen is een abso-
lute voorwaarde tot deelname. Als je dat niet kunt, vragen we om je deelname aan een vakantie van 
Samana voorlopig uit te stellen. 

Om goed te kunnen inschatten of deze vakantie iets voor jou is, werken we met het charter van de 
Vlaamse Regering voor ouderen en kwetsbare groepen. Je basisgezondheid maakt of je tot de risico-
groep behoort.

A. Nagaan of je tot de risicogroep behoort
Wie behoort tot een risicogroep bij het coronavirus? Mensen (dus niet alleen ouderen) die tot een 
risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden bij besmet-
ting met het coronavirus. Dat zijn:
• Volwassenen met ernstige obesitas;
• Volwassenen met type 2-diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of 
 hart- of vaataandoeningen en/of nieraandoeningen;
• Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen;
• Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling).

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral op hoge leeftijd neemt het risico op ernstige 
complicaties wanneer je ziek raakt gevoelig toe, zeker als je aan 1 of meerdere kenmerken van de 
risicogroep voldoet. Behoor je tot deze risicogroep, ga dan in overleg met je behandelende arts of 
huisarts, vooraleer je beslist om mee te gaan op vakantie. Een positief advies is noodzakelijk.

B. Maak een risicoanalyse
Het is aangewezen dat iedereen een persoonlijke risicoanalyse maakt. Een duur woord om te zeggen 
dat je je gezond verstand moet gebruiken en goed moet nadenken over de mogelijke risico’s die aan 
deze vakantie zijn verbonden. Je zult maar van een vakantie genieten als je je goed en veilig voelt. 
Een goede overweging vooraf zal daar zeker in helpen. De Vlaamse Regering heeft een model aange-
reikt waardoor het helder wordt hoe je de risico’s kunt inschatten.

Veilig reizen in Corona-tijden
We doen er alles aan om jou te laten genieten van een heerlijk ontspannende en vooral ook  
veilige Samana-Vakantie. Dit kan uiteraard alleen met de nodige veiligheidsmaatregelen.  
Hoe we dit samen aanpakken, lees je hier.

1. Wat doet Samana om jouw vakantie Coronaveilig te maken?

A. Veilige verblijven
Alle hotels in deze brochure zijn gescreend op hun veiligheidsmaatregelen. Al deze hotels ontsmetten 
de kamers voor nieuwe hotelgasten, ze voorzien in handgel op verschillende plaatsen, ze bedienen 
aan tafel, het personeel draagt mondmaskers waar dat nodig is, badkamers en toiletten worden extra 
gereinigd, … Hotels die deze voorzorgsmaatregelen niet kunnen waarborgen, zijn niet meer opgeno-
men in dit aanbod. 

Zeker wat betreft de maaltijden worden de veiligheidsmaatregelen gewaarborgd en strikt opgevolgd: 
er zijn geen buffetten waar iedereen vrij kan kiezen, wel bediening aan tafel, er zijn individuele ver-
pakkingen voor boter, confituur, beleg, … 

B. Kleine Groepen
We hebben uitdrukkelijk gekozen om de vakantiegroepen klein te houden. Zo kunnen we vlot 
bubbels vormen met de vakantiegangers en vrijwilligers. We maken bubbels van maximaal 10 of 15 
mensen met wie we samen gaan eten, activiteiten doen zoals wandelen, … We blijven zo veel moge-
lijk in onze eigen bubbel en op veilige afstand van andere bubbels. 

Daarom is ervoor gekozen om voor de binnenlandse vakanties het aankomstuur en het vertrek van 
groepen zo veel mogelijk te scheiden. De vakantie van een groep eindigt met de lunch op een vakan-
tiebestemming, de andere groep komt pas aan tegen de late namiddag. Verschillende vakantiegroe-
pen zijn dus nooit samen in het hotel. 

C. Activiteiten in de buurt
Het programma van de vakantie is aangepast. We kiezen voor zo veel mogelijk activiteiten dicht bij 
en rond het vakantiedomein. Wandelen en de directe omgeving zal vaker op het programma staan. 
Zo veel mogelijk doen we activiteiten buiten zoals petanque, barbecue met bediening aan tafel, 
volksspelen, … Wat ook kan, is om met je bubbel een terrasje te doen, samen iets te gaan eten en 
drinken, bij voorkeur buiten. Er zullen een beperkt aantal uitstappen zijn, en alleen als we dat Co-
ronaveilig kunnen organiseren.  

D. Busreizen : mondmaskers en veilige afstand
We organiseren het busvervoer zo dat we afstand kunnen houden van elkaar en de social distancing 
maximaal gerespecteerd wordt. Uiteraard draagt iedereen verplicht een mondmasker. Het toilet op 
de bussen kan niet gebruikt worden. Daarom voorzien we  voor verdere bestemmingen regelmatig 
een stop. 

E. Verzorgingen
Samana-Vakanties zijn zorgvakanties. Dat zit in ons DNA. Die zorg kan niet gebeuren op 1,5 meter 
afstand, daar zijn we ons goed van bewust. We voorzien voor de verzorgingen handschoenen, chi-
rurgische mondmaskers; voor zware verzorgingen zetten we in op spatmaskers (face shields), ont-
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• Ga na hoe de vakantie die je wilt meemaken scoort op de verschillende criteria.      
 Zet telkens een kruisje bij de juiste risico-categorie.
• Tel het aantal groene, oranje en rode lichten voor jezelf op.

Risico

Laag Verhoogd Hoog

Aantal  
mensen

1 op 1

Kleine groep (tot 10)

Middelgrote groep (tot 100)

Grote groep (meer dan 100)

Afstand

Fysieke afstand gegarandeerd

Fysieke afstand meestal gegarandeerd

Fysieke afstand niet gegarandeerd (wel bescherming)

Fysieke afstand niet gegarandeerd (geen bescherming)

Locatie

Buiten

Binnen - voldoende ruimte en ventilatie

Binnen - onvoldoende ruimte of ventilatie (wel bescherming)

Binnen - onvoldoende ruimte of ventilatie (geen bescherming)

Duurtijd  
contact

Kort contact (< 15 min)

Lang contact (> 15 min)

Eten en drinken
Niet samen eten en drinken

Wel samen eten en drinken

Jong en oud
Enkel aanwezigen uit dezelfde leeftijdsgroep

Aanwezigen uit verschillende leeftijdsgroepen

Naleving  
richtlijnen

Doelgroep houdt zich aan de richtlijnen

Doelgroep houdt zich niet voortdurend aan de richtlijnen

Doelgroep heeft geen begrip van de richtlijnen (bijv. dementie)

Zorgende  
taken

Geen zorgende taken

Zorgende taken zonder lichamelijk contact

Zorgende taken met lichamelijk contact

Noteer hier je totale aantal groene, oranje en rode lichten:

Laag risico Verhoogd risico Hoog risico

WAT ZEGT HET RESULTAAT?

Alleen groene lichten: deze activiteit lijkt veilig. Leef alle richtlijnen goed na.

Een of meerdere oranje lichten: hoe meer oranje lichten, hoe risicovoller de activiteit. Gebruik 
je gezond verstand. Twijfel je over je gezondheid, bespreek dat dan zeker met je huisarts. 

Een of meerdere rode lichten: Extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig zodat alles veilig kan 
verlopen. Overleg ook met je arts of deze activiteit wel aangewezen is. Voor de aangeboden  
vakanties in deze brochure garanderen we dat alle mogelijke en noodzakelijke  
veiligheidsmaatregelen zijn genomen om alles veilig te laten verlopen.

Samana heeft voor jou al een eerste risicoanalyse gemaakt op basis van het charter. Daaruit blijkt dat 
de vakanties heel wat oranje én rode lichten scoren voor mensen uit de kwetsbare doelgroep. Vooraf 
met je huisarts overleggen over je mogelijke deelname aan een vakantie is dan ook absoluut noodza-
kelijk.
De huisarts is de aangewezen persoon om samen met jou de inschatting te maken en de risico’s af te 
wegen. Zoals altijd dient je huisarts je medische dossier in te vullen. Eventuele overwegingen kunnen 
worden meegenomen op dit formulier. Indien je ons in 2020 al een medisch dossier bezorgde, vra-
gen we om ons zeker bijkomende aandachtspunten of overwegingen te bezorgen. Altijd, maar zeker 
in deze speciale omstandigheden, dienen we te beschikken over jouw actueel medische dossier voor 
afreis. Zonder dat medische dossier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vakantie.

C. Respecteer altijd alle veiligheidsvoorschriften
De bekende veiligheidsvoorschriften respecteren is altijd en overal belangrijk. Dus ook tijdens de 
Samana-vakanties. We zetten ze nog even op een rij:
• Blijf thuis, zeker als je symptomen vertoont van COVID-19 (hoesten, kortademigheid, koorts, …).
• Was regelmatig je handen met water en zeep.
• Hou minstens 1,5 meter afstand van mensen buiten je persoonlijke vakantiebubbel.
• Beperk je fysieke sociale contacten.
• Draag een mondmasker bij verplaatsingen (bus, openbaar vervoer, …) en op drukke openbare 
 plaatsen.
• Doe vooral mee aan zo veel mogelijk buitenactiviteiten.

We verwachten dat je naast je persoonlijke verzorgingsspullen ook voldoende mondmaskers mee-
brengt. Hotels zijn verplicht om te voorzien in handgel. Maar het is wel handig om die ook in je 
handbagage te voorzien.   

We brengen ook nog graag de vliegreizen even extra onder de aandacht. Daarvoor moeten uiter-
aard de maatregelen van de luchtvaart gevolgd worden. Op luchthavens en vliegtuigen worden altijd 
mondmaskers gedragen. Overal op de luchthaven vind je ook ontsmettingspalen. Ontsmet zeer 
regelmatig je handen, want op een luchthaven lopen uiteraard veel verschillende mensen rond. 
Verder kunnen we niet altijd garanderen dat repatriëring mogelijk zal zijn bij besmetting van CO-
VID-19. Mogelijks dien je in dat geval langer daar te blijven en word je er in quarantaine geplaatst. 
Dat hangt af van de situatie ter plaatse en in België op dat moment. 

D. Volg goed de ontwikkelingen rond COVID-19
Het verloop van COVID-19 is grillig en onvoorspelbaar. Daarom is het belangrijk om zelf goed de 
situatie te volgen. Zeker als je voor een vakantie in het buitenland kiest. Je mag er natuurlijk op reke-
nen dat Samana dat ook nauwgezet doet. 

De actueelste informatie volg je uiteraard via de media. Samana volgt strikt de aanbevelingen van de 
Nationale Veiligheidsraad. Voor meer info https://www.info-coronavirus.be. Daar vind je de actuele 
info.  

3. Wat bij een besmetting tijdens of na de vakantie? 

Naast de normale procedure die Samana hanteert voor noodgevallen, wordt er de komende maan-
den ook een extra procedure gehanteerd indien er toch een besmetting van COVID-19 voorvalt op 
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VAKANTIEGANGER/VRIJWILLIGER TEST NEGATIEF OP COVID-19 

• De contactpersoon wordt verwittigd. Er wordt bekeken hoe de persoon zo snel mogelijk naar huis 
kan. Blijf alert hoe de symptomen evolueren.

• De bubbel kan gewoon verder doen met de vakantie, de locatie mag opnieuw verlaten worden, 
contact met externen blijft vermeden, maar kan waar nodig.

C. Vakantieganger/vrijwilliger blijkt bij thuiskomst/na de vakantie besmet te zijn met COVID-19

Hopelijk kun je nog lang nagenieten van de voorbije vakantie. Maar stel dat je na enkele dagen 
symptomen krijgt van het Corona-virus, dan dien je direct de huisarts te raadplegen. Uiteraard dien 
je ook Samana te verwittigen zodat wij de andere deelnemers kunnen doorverwijzen naar de huisarts 
voor verdere testing.  

SAMANA BRENGT JE OP DE HOOGTE

Indien er wordt gesignaleerd dat iemand na thuiskomst COVID-19 symptomen vertoont, dan con-
tacteren we alle deelnemers die samen met die persoon op vakantie zijn geweest.

Neem in dat geval onmiddellijk contact op met de betrokken huisarts of een andere huisarts die kan 
helpen en adviseren. In principe zal je ook nog gecontacteerd worden door een tracing-instantie..

EEN CONTACTONDERZOEKER BRENGT JE OP DE HOOGTE 

Het is mogelijk dat een contacttracer contact met je opneemt. Bezorg dan de gevraagde info.

4. Wat met mogelijke extra kosten? 

Als je als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals COVID-19 langer ter 
plaatse dient te blijven of vervroegd dient terug te keren dan zijn de extra kosten ten laste van Sama-
na. We zullen je dan ook op de beste wijze bijstaan en iedereen op de beste wijze informeren. 

Algemeen principe
Wie in nauw contact kwam met een COVID-19 patiënt is mogelijks besmet en wordt in isolatie 
geplaatst. Betrokken vakantiegangers/vrijwilligers laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn 
in thuisisolatie.
Het COVID-19 virus verandert niet veel aan de medische kosten die je maakt in het binnen- of bui-
tenland. Net als anders betaalt je ziekenfonds of reisverzekeraar een deel van de ziekenhuisfactuur of 
het doktersconsult terug. Ook als je door de overheid van het vakantieland verplicht in quarantaine 
wordt gezet, komt je ziekenfonds daarin een stuk tegemoet.

vakantie. Daarbij volgt Samana de procedure die uitgeschreven is per land. 
Belangrijk is dat je bij je inschrijving van de vakantie duidelijk aangeeft wie je contactpersoon is. 
Deze persoon is belangrijk bij eventuele onderbrekingen van de vakantie om je bijvoorbeeld te 
komen ophalen, Samana te verwittigen indien je na de vakantie symptomen zou hebben van CO-
VID-19, …  
Voor alle duidelijkheid lichten we graag de standaardprocedure toe.

A. Vakantieganger/vrijwilliger voelt zich ziek tijdens de vakantie

VAKANTIEGANGER/VRIJWILLIGER IS ZIEK - GEEN SYMPTOMEN COVID-19: 

Ter plaatse wordt een arts geraadpleegd.
• Bekijken of bepaalde oorzaken zoals allergie, zonnebrand, oorzaak kunnen zijn van ziekte.
 De arts oordeelt of de vakantieganger/vrijwilliger op de vakantie kan blijven.
• Vakantieganger/vrijwilliger duidelijk ziek verklaard door dokter = contactpersoon bellen en naar huis.
Letsels zoals breuken, te naaien wonden, verstuikingen, en niet-besmettelijke problemen kunnen bij 
vakanties met overnachting door de lokale arts of in het ziekenhuis worden behandeld.
De vakantieganger/vrijwilliger kan de vakantie voort zetten indien mogelijk. 

VAKANTIEGANGER/VRIJWILLIGER VERMOEDEN VAN COVID-19: 

De vakantieganger vertoont symptomen van COVID-19 (koorts, droge hoest, vermoeidheid, 
kortademigheid, druk op borst, aangetast smaakvermogen, ...).Vakantieganger/vrijwilliger wordt 
onmiddellijk in de quarantaineruimte geplaatst, met mondmasker.
• De arts ter plaatse wordt geraadpleegd en neemt een test af.
• De bubbel waar de vakantieganger/vrijwilliger zich in bevond: mag de locatie niet meer verlaten 

en vermijdt alle contact met externen. De vakantieverantwoordelijke en andere vrijwilligers bekij-
ken samen met verpleegkundigen wat te doen met de geplande activiteiten.

B. Vakantieganger/vrijwilliger met vermoeden van COVID-19 wordt getest

VAKANTIEGANGER/VRIJWILLIGER TEST POSITIEF OP COVID-19 

• De contactpersoon wordt verwittigd. Er wordt bekeken hoe de besmette persoon zo snel mogelijk 
naar huis kan.

• De vakantieganger/vrijwilliger zelf gaat gedurende minimaal 7 dagen in quarantaine en moet 
minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn om opnieuw buiten te komen.

• Andere vakantiegangers/vrijwilligers van de bubbel waarin de vakantieganger/vrijwilliger zat, 
gaan naar huis, laten een test afnemen en starten de vastgelegde termijn voor thuisisolatie.

 Indien je positief wordt getest in het buitenland, wordt het advies van de arts gevolgd, rekening 
houdend met de plaatselijk geldende wetgeving. Vermoedelijk zal je op de vakantiebestemming 
een periode in quarantaine moeten verblijven. De kans is klein dat je meteen naar huis kunt ver-
trekken, zeker als je hoge koorts maakt.

• De repatriëring van de volledige groep uit het buitenland wordt in onderling overleg bekeken met 
de arts ter plaatse en Samana als reisorganisatie (mogelijkheden transport, ...). Een plan op maat, 
rekening houdend met de regelgeving van het land, wordt opgemaakt en uitgevoerd.
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Groepsvakanties - België - Nieuwpoort

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

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

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

Winkelparadijs

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

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

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

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

Ballast overboord

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

vakantieganger Goedele Goetelen

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Nieuwpoort









Natuurlijk Nieuwpoort

Zomer
 Zorgverblijf Ter Duinen

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

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

07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

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

40

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Liedekerke

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

40

28-08 tot 04-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

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

40

04-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

40

11-09 tot 18-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

40

ZOMER  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

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

NAJAAR
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 855 € 665 € 615 € 590 € 97

Tijdens deze vakantie staat chocolade centraal; we proeven en maken chocolade 
en leren erover. Er komst zelfs iemand naar Nieuwpoort om je alles te leren over 
chocolade! Kortom: een lekker, zorgeloos weekje weg tijdens de wintermaanden. 

Een vakantie om van te smullen!

04-12 tot 11-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Kortrijk

ORGANISATIE 
Samana West-Vlaanderen - tel. 059 55 26 173

40

thema 
chocolade

23-10 tot 30-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

30-10 tot 06-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

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

40

13-11 tot 20-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo, Meise en Dilbeek

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

40

20-11 tot 27-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

06-11 tot 13-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

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

40

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

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

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

02-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Tienen en Kessel-Lo

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

40

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

40

09-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

40

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97
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Groepsvakanties - België - NieuwpoortGroepsvakanties - België - Nieuwpoort - Zorgverblijf Ter Duinen

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

Gezelligheid troef tijdens de eindejaarsperiode thema 
nieuwjaar

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

Vier kerst in een sfeer van vriendschap en geborgenheid thema 
Kerstmis

21-12 tot 28-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven  
en Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

40

28-12-2020 tot 04-01-2021

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven  
en Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

40

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

NAJAAR  
ZORGVERBLIJF  
TER DUINEN

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Nieuwpoort









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

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

11-12 tot 18-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

40

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

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

20

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per midweek

4 nachten € 715 € 525 € 475 € 450 € 80

28-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zoersel en Mechelen

ORGANISATIE 
Samana Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 800 € 610 € 560 € 535 € 80
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04-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Worden bepaald a.d.h.v. de  
inschrijvingen

ORGANISATIE 
Samana MRB - tel. 02 240 87 72

40

18-09 tot 25-09-2020

ORGANISATIE 
Samana MRB - tel. 02 240 87 72

40

HOTEL  
COSMOPOLITE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.020 € 830 € 780 € 755 € 140

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

Ontspannen aan zee doelgroep 
religieuzen

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

vakantieganger Machtelt Philips

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Nieuwpoort









19-09 tot 26-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

20

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

Genieten met zicht op zee in Nieuwpoort Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

HOTEL 
SANDESHOVED

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 990 € 800 € 750 € 725 € 98

Groepsvakanties - België - Nieuwpoort

OPSTAPPLAATSEN 
Worden bepaald a.d.h.v. de  
inschrijvingen
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Groepsvakanties - België - Middelkerke

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Middelkerke









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

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

07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Liedekerke

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

20

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zoersel en Mechelen

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen  - tel. 03 221 95 88

20

24-10 tot 31-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg  - tel. 011 280 250

20

05-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Tielt

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

20

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

20

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.005 € 815 € 765 € 740 € 175

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.085 € 895 € 845 € 820 € 175

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.125 € 935 € 885 € 860 € 175

Groepsvakanties - België - Middelkerke

03-08 tot 07-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Liedekerke

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

20

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per midweek

€ 790 € 600 € 550 € 525 € 100

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per midweek

€ 775 € 585 € 535 € 510 € 100

09-11 tot 13-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zoersel en Mechelen

ORGANISATIE 
Samana Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

16-11 tot 20-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Zoersel en  Mechelen

ORGANISATIE 
Samana Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per midweek

€ 695 € 505 € 455 € 430 € 100
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Groepsvakanties - België - OostduinkerkeGroepsvakanties - België - Middelkerke - Vakantieverblijf Middelpunt

Tijdens deze actieve midweek behoren fietsen, zwemmen, wandelen aan het strand 
tot de mogelijkheden. Meer informatie over het definitieve programma ontvang je 
ruimschoots voor afreis.

Lekker actief op ontdekking in Middelkerke doelgroep 
min 65 jarigen

07-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Meise

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

20

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 745 € 555 € 505 € 480 € 100

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

Vier kerst aan de Belgische kust  thema 
Kerstmis

22-12 tot 26-12-2020 

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven  
en Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

HOTEL MIDDELPUNT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 175

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Oostduinkerke









18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

VAKANTIECENTRUM 
TER HELME

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 975 € 785 € 735 € 710 € 105

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

Als mantelzorgers even volledig ontspannen
doelgroep 
mantelzorgers en de personen 
voor we ze zorgen
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Groepsvakanties - België - Zuienkerke

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

Laat je volop verwennen op Domein Polderwind!

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Limburg - tel. 011 280 250

20

DOMEIN  
POLDERWIND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.035 € 845 € 795 € 770 € 173

doelgroep  
personen met  
de ziekte van Parkinson

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









België
 de Kempen



- 26 - - 27 -

Groepsvakanties - België - Zandhoven

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Zandhoven









Molen Pulderbos 

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

 

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

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

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

Eropuit in en rond Zandhoven

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Ieper en Kortrijk

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

30

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

03-08 tot 07-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Hasselt en Leuven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 645 € 455 € 405 € 380 € 55

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

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

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Hasselt en Leuven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30

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

Voel je ‘thuis’ in Hooidonk thema 
‘Thuis’ in Hooidonk

28-08 tot 02-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Eigen vervoer

ORGANISATIE 
Samana Antwerpen - tel. 03 221 95 88

30

ZOMER 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 745 € 555 € 505 € 480 € 69

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

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

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

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

30

30-10 tot 06-11-2020
OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en SInt-Niklaas

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

30

16-11 tot 20-11-2020
OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 850 € 660 € 610 € 585 € 97

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 805 € 615 € 565 € 540 € 97

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 570 € 380 € 330 € 305 € 55

Najaar
 Zorgverblijf Hooidonk
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23-11 tot 27-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven en Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 665 € 475 € 425 € 400 € 55

04-12 tot 11-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

30

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 770 € 580 € 530 € 505 € 97

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

Laat je onderdompelen in de muziek thema 
muziek

9-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven en Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 915 € 725 € 675 € 650 € 97

30-11 tot 04-12-2020
OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en SInt-Niklaas

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

30

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 595 € 405 € 355 € 330 € 55

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

Ontdek jouw verborgen talenten op deze prikkelvakantie thema 
verborgen talenten

25-10 tot 30-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

30

NAJAAR
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 640 € 450 € 400 € 375 € 69

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

Samen voorbereidingen treffen voor de feestdagen thema  
kerstshoppen

11-12 tot 18-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven en Hasselt

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

30

Een Samana-vakantie in de kerstsfeer waar rust en gezelligheid centraal staan. De 
ruime waaier aan animatiemogelijkheden in het huis staan in het teken van Kerstmis, 
vriendschap en gezelligheid!

Kerst vieren in een warme sfeer van  
vriendschap en geborgenheid thema  

Kerstmis

19-12 tot 26-12-2020

OPSTAPPLAATSEN 
niet van toepassing

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

30

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

Gezelligheid troef tijdens de eindejaarsperiode thema 
nieuwjaar

28-12 tot 04-01-2021

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Leuven en Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

30

Groepsvakanties - België - Zandhoven - Zorgverblijf Hooidonk

NAJAAR 
ZORGVERBLIJF 
HOOIDONK

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

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

KERSTMIS
€ 740 € 550 € 500 € 475 € 97

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Spa









De stad van water  

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

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

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

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

Op stap in het bruisende Spa
Kostbaar contact 
met lotgenoten

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

Samana-vakantieganger

Groepsvakanties - België - Spa - Zorgverblijf Spa Nivezé

Naast het kuieren door de heuvelachtige en groene omgeving in Spa is er een 
aantrekkelijk activiteitenaanbod. Een wandeling naar het meer van Warfaaz behoort 
ook tot de opties.

Op ontdekking in de Ardennen Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Meise en kessel-lo

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

40

09-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

40

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 860 € 670 € 620 € 595 geen

07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

21-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende, Veurne en Diksmuide

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

40

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 950 € 760 € 710 € 685 geen

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 870 € 680 € 630 € 605 geen

16-10 tot 23-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

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

40
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30-10 tot 06-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

40

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 780 € 590 € 540 € 515 geen

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

Creatieve midweek in huiselijke sfeer thema
crea

04-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

40

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per midweek

€ 735 € 545 € 495 € 470 geen

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

23-10 tot 30-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
worden bepaald a.h.v. inschrijvingen

ORGANISATIE 
Samana MRB - tel. 02 240 87 72

40

ZORGVERBLIJF  
SPA NIVEZÉ

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 860 € 670 € 620 € 595 geen

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

Heerlijk genieten in de natuur doelgroep  
religieuzen

Groepsvakanties - België - Büllingen

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

Qualitytime en natuurbeleving in het  
natuurpark Hoge Venen – Eifel thema  

natuurbeleving

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

20

HOLZHEIMER HÜTTE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 645 € 455 € 405 € 380 n.v.t.

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Büllingen





n.v.t.
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bedevaart

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

20

KASTEEL  
CHAITYFONTAINE

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 775 € 585 € 535 € 510 € 49

Kasteel Chaityfontaine

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Banneux









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

Samen op zoek naar zingeving en geborgenheid

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

Beneden in het kasteel bevindt zich de eetkamer en een salon met tv. De mees-
te kamers zijn voorzien van badkamer met toilet. Er zijn enkele eenpersoons-
kamers beschikbaar. Het kasteel heeft een eenvoudige, rustieke kapel. Wie 
graag van de zon geniet, kan terecht op het grote terras met prachtig uitzicht op 
de weilanden en bossen. De omgeving van het verblijf heeft voldoende mogelijk-
heden om aangename wandelingen te maken.

Vayamundo Ol Fosse d’Outh
Dit is een modern vakantiecentrum gelegen aan de oevers van de Ourthe tus-
sen Bastogne en La Roche en in de buurt van Durbuy, Monschau en het groot-
hertogdom Luxemburg. De ruime kamers beschikken over een douche, toilet, tv en 
terras. Daarnaast zijn er 5 speciaal uitgeruste en toegankelijke kamers. 

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Houffalize









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

Een parel in de uitgestrekte Ourthe-vallei thema  
natuurbeleving

18-10 tot 25-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

VAYAMUNDO  
OL FOSSE D’OUTH

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.245 € 1.055 € 1.005 € 980 € 105
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Nederland

Groepsvakanties - Nederland - Beekbergen

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Beekbergen









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

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

09-10 tot 16-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

HOTEL  
SPELDERHOLT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.065 € 875 € 825 € 800 € 179

HOTEL  
SPELDERHOLT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.335 € 1.145 € 1.095 € 1.070 € 179

25-09 tot 02-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge

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

20
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Groepsvakanties - Nederland - BergeijkGroepsvakanties - Nederland - Beekbergen

HOTEL  
SPELDERHOLT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.115 € 925 € 875 € 850 € 179

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

Vakantie met zorg en aandacht voor mantelzorgers  
en hun zieke partner 

18-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

20

doelgroep
mantelzorgers en de personen 
voor wie ze zorgen

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

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

Bergeijk









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

Onthaasten in een creatieve omgeving thema  
crea

We verblijven alleen met onze groep in De Putse Hoeve in Noord-Brabant. Samen 
ontdekken we de natuur te voet en optioneel wordt er ook een busuitstap voorzien.

Ontspannen in een groene omgeving

24-08 tot 28-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende en Brugge

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

20

14-08 tot 21-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

20

DE PUTSE HOEVE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 760 € 570 € 520 € 495 geen

DE PUTSE HOEVE Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 815 € 625 € 575 € 550 geen

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Luyksgestel









Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

01-08 tot 08-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven en 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

Ga de grens met Nederland over en kom volledig tot rust in de bosrijke omgeving 
met pittoreske dorpjes. Genieten kun je doen door deel te nemen aan een ruime 
waaier aan animatie en activiteiten of gewoon door een duik te nemen in het 
verwarmde buitenzwembad. Het kan allemaal.

Ontspannen en verkennen net over de grens

DE POSTELHOEF Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.230 € 1.040 € 990 € 965 € 60

Groepsvakanties - Nederland - Luyksgestel

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Rijs









Geniet tijdens deze vakantie van de vele leuke Friese stadjes en een rondvaart op 
het Ijsselmeer. Genieten van de natuur staat tijdens deze vakantie centraal!

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

07-08 tot 14-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

20

HOTEL  
GAASTERLAND

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 935 € 745 € 695 € 670 € 60
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Groepsvakanties - 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 drie- en viersterrenhotel Hotel Schaepkens St-Fijt. 
Dit gezellige familiehotel is een van de bekendste hotels in deze Zuid-Limburgse 
stad. Het is niet alleen prachtig gelegen, maar beschikt ook over een uitstekend 
restaurant, een sfeervolle bar en een prachtige tuin met groot terras. Je proeft bij 
Hotel Schaepkens St-Fijt direct de typische Limburgse gastvrijheid. 

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Valkenburg









Tijdens deze vakantie heb je veel keuzevrijheid. En Valkenburg heeft dan ook heel 
veel te bieden: wellness, zwemmen, wijn proeven, de Fluweelgrot... Keuze te over!

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

Genieten in Nederlands Zuid-Limburg

Een weekend kerstshoppen op een unieke locatie thema  
kerstmarkt

21-09 tot 25-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende en Diksmuide

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

20

16-11 tot 20-11-2020 20

HOTEL  
SCHAEPKENS ST-FIJT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 700 € 510 € 460 € 435 € 88

HOTEL  
SCHAEPKENS ST-FIJT

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 775 € 585 € 535 € 510 € 88

OPSTAPPLAATSEN 
Meise en Kessel-Lo

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

Duitsland
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Groepsvakanties - Duitsland - Bad Peterstal

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Bad Peterstal









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

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

04-09 tot 11-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Oostende en Brugge

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

20

GESUNDHEITSHOTEL  
DAS BAD PETERSTAL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.090 € 900 € 850 € 825 € 70

Groepsvakanties - Duitsland - Neuerburg

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Neuerburg









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

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

01-08 tot 08-08-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Roeselare en Brugge

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

20

05-09 tot 12-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Beersel en Kessel-Lo

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

20

EUVEA FREIZEIT- 
UND TAGUNGSHOTEL

Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 865 € 675 € 625 € 600 € 67

03-10 tot 10-10-2020 20

OPSTAPPLAATSEN 
Meise en Kessel-Lo

ORGANISATIE 
Samana Vlaams-Brabant - tel. 016  35 95 13
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Groepsvakanties - Frankrijk - Bagnoles-de-l’Orne

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Bagnoles-de-l’Orne









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

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

30-08 tot 06-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

ORGANISATIE 
Samana provincie Antwerpen - tel. 03 221 95 88

20

B’O RESORT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.215 € 1.025 € 975 € 950 € 221

06-09 tot 13-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

20

B’O RESORT Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.235 € 1.045 € 995 € 970 € 221
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Groepsvakanties - Frankrijk - Bagnoles-de-l’Orne - B’O ResortGroepsvakanties - Frankrijk - Le Croisic

Port aux Rocs
Op het puntje van het schiereiland Guérande nodigt het gebied van Port aux 
Rocs je uit om van de Atlantische Oceaan, de wilde kust en de schorren te 
genieten.  
Gelegen in een prachtige omgeving aan de rand van de Atlantische Oceaan, 
biedt het Domaine de Port aux Rocs tot 120 kamers en appartementen voor 2 
tot 6 personen (waarvan sommige toegankelijk zijn voor mensen met beperkte 
mobiliteit) verspreid over verschillende gebouwen in het park. 

De hotelkamers hebben allemaal een tv, een badkamer met douche en toilet en 
zijn smaakvol ingericht. Op het terrein is er een overdekt zwembad. Droom alvast 
van zalige strandwandelingen, pittoreske havendorpjes en prachtige excursies.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Le Croisic









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

Ontdek het Corsicaanse karakter van dit schiereiland Kies hieronder de periode  
die jou het best past.

11-09 tot 18-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Halle

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

20

PORT AUX ROCS Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.245 € 1.055 € 1.005 € 980 € 105

Groepsvakanties - Zwitserland - Sankt-Moritz

Zwitserland

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Sankt-Moritz









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

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

05-09 tot 14-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Mechelen en park-and-ride Zoersel

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

20

HOTEL STAHLBAD Basisprijs Prijs 
CM-leden

Sterprijs
CM-leden

Sterprijs VT
CM-leden

Singletoeslag 
per week

€ 1.490 € 1.300 € 1.250 € 1.225 € 162
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Spanje

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

20

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.
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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 flora 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 dolfijnen, 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

20

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 
wifi, 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

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

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.

05-09 tot 12-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
geen

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

37

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.

02-09 tot 09-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Liedekerke

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

25

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.
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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 fitnessruimte 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

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

20

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

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.

- 58 -

09-09 tot 16-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Hasselt

ORGANISATIE 
Samana provincie Limburg - tel. 011 280 250

32

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 - 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, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), 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 
aan maaltijden. 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

20

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, fietsen, 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 wifi 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 fiets 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

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

13-10 tot 20-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
geen

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

37

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.



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 

Snel en makkelijk
Online inschrijven mogelijk op www.samana.be
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21-10 tot 28-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel-Lo en Liedekerke

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

20

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), wifi, 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 wifi 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

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 flamingo’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.

Italië
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Groepsvakanties - Italië - Sicilië

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 flatscreen-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

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

36

10-10 tot 17-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Kessel- Lo en Liedekerke

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

21

Groepsvakanties - 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

Assisi









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!  

Bezoek de bekende trekpleister Assisi

05-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

20

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.
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Groepsvakanties - Italië - Toscane

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, wifi in de openbare ruimtes, restaurant, 2 zwembaden met lift, 
eenvoudige bar en fitnessruimte.

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 magnifiek 
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.

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

26-09 tot 04-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

31

04-10 tot 11-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
Gentbrugge en Sint-Niklaas

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

31

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.

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

20

Hotel Iberostar Bellevue
Montenegro, fascinerend land in de Balkan met eeuwenoude stadjes en kloos-
ters, woeste natuur en fijne 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

Budva









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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Griekenland

Groepsvakanties - Griekenland -Katerini

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 liefheb-
bers van cultuur, strand en de verfijnde 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.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Katerini









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!  

Genieten op z’n Grieks in de schaduw van  
de Olympusberg Kies hieronder de periode  

die jou het best past.

02-10 tot 09-10-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

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.
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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

20

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.

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









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.

*  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.

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.

Marokko

Marrakech
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Citytrips

Citytrips - Italië - Rome

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 
 brengen aan de fitness 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.  

Citytrip naar Rome Citytrip

10-11 tot 15-11-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

21

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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Sportieve vakanties
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.

trektocht

14-09 tot 21-09-2020

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.

Tenerife, een eiland vol verrassingen

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

Tenerife



- 76 - - 77 -

Avontuurlijke vakanties 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 flexibele 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 
lieflijke 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 07-11-2020

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

Avontuurlijke vakanties i.s.m. ResetT - Marokko

Trektocht Sahara
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.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Sahara

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.

Trektocht voor (jong)volwassenen trektocht

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

Trektocht Saghro

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 een  
berberguesthouse en tenten

Saghro

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

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, specifiek 
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

23-09 tot 30-09-2020

OPSTAPPLAATSEN 
eigen vervoer tot luchthaven

ORGANISATIE 
Samana Nationaal - tel. 02 246 26 90

8

Avontuurlijke vakanties i.s.m. ResetT - Marokko

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, reflecteren, 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.

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.

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 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 fotografie hebben.

Trektocht met Toubkalbeklimming voor volwassenen

Trektocht voor volwassenen met fotografiecursus

trektocht

trektocht

22-08 tot 29-08-2020

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
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Vakanties    op maat

Vakanties op maat - Stel zelf je vakantie samen

Stel zelf je vakantie samen
We weten dat het in 2020, wegens Corona, niet vanzelfsprekend is 
om met een groep onbekenden op reis te gaan.  Heb je echter toch 
behoefte om even op adem te komen, alleen, met vrienden of met 
familie? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij regelen je hotel, eventuele vluchten, hulpmiddelen, gewense 
verpleegkundige ondersteuning en verzorging ter plaatse. Samen 
bekijken we welke mogelijkheden deze vakantiebestemminegn 
bieden en of ze kunnen voldoen aan jouw ondersteuningsbehoeften 
en specifieke vakantiewensen. Uiteraard kijken we samen ook of ze 
voldoen aan alle hygiënevoorwaarden en of de corona-aanpassingen 
van dit hotel voor jou voldoende zijn om zorgeloos te reizen. Zo vertrek 
je zonder zorgen op vakantie.

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

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

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

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

Mogelijkheid tot zorg

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

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

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

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

Hotel Royal Astrid
Hotel Royal Astrid is een comfortabel  driesterrenhotel. Het hotel ligt zeer 
centraal. Je verblijft op 100 meter van de zeedijk en op wandelafstand van het 
winkelcentrum. De Koninklijke Villa en de Wellingtonrenbaan zijn vlakbij.

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Oostende









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

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

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

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

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

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

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

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

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



 Vakanties op maat - België

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Nieuwpoort









  

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

€ 133 - 173 € 194 - 254

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

€ 129 € 172

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

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

€ 133 - 173 € 164 - 254

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

€ 122 € 159

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

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

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

Vakantieverblijf Middelpunt
In de bruisende badstad Middelkerke ligt het vakantieverblijf Middelpunt. Het 
comfort, de sfeer en de accommodatie van een hotel worden hier gecombineerd 
met de faciliteiten en toegankelijkheid van een zorgverblijf.
 
Elke kamer is uitgerust met 2 hoog-laagbedden. Je beschikt over een 
aangepaste badkamer met douche en onderrijdbare wastafel. De kamers zijn 
voorzien van een tv en gratis wifi. Bovendien heeft elke kamer een balkon. Het 
vakantiecentrum biedt ook een loungeruimte, een badkamer met comfortbad, 
een petanquebaan, … In de nabije omgeving zijn er een zwembad met tillift, een 
sauna en bubbelbad. Verder vind je er ruime wandel- en fietspaden. Het mooie 
Duinenpad ligt op wandelafstand van Middelpunt.

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Middelkerke











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

€ 54 € 68 € 78

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

€ 59 € 73 € 83

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

Singletoeslag €25 per nacht 

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

Domein Polderwind
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











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

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

€ 54 € 79 € 97 € 40

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

€ 66 € 90 € 108 € 50

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

€ 71 € 95 € 113 € 55

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

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Moerkerke











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

€ 50 € 80 € 110

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

 Vakanties op maat - België
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 Vakanties op maat - België

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Everbeek











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

€ 277 € 445 € 630

Juli en augustus € 287 € 463 € 656

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

€ 393 € 645 € 922

Juli en augustus € 407 € 671 € 692

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

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

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

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

 Vakanties op maat - België

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Velm









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



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

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

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Beverlo





n.v.t.





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

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

Prijzen april tem oktober en schoolvakanties

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

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

 Vakanties op maat - België

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

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

Ook kunnen er professionele zorgpartners ingeschakeld worden om je bij te 
staan en te ondersteunen tijdens jouw verblijf. 
Vlakbij zijn er een zwembad, fitness en sporthal. In de nabije omgeving valt er 
heel wat te beleven … denk maar aan het Gunfiremuseum, Den Toren, een mini-
golfterrein, de kinderboerderij, spoorfietsen, de roeivijver en allerlei buitenspeel-
tuinen. Ook de Kalmthoutse Heide en het Suske en Wiske museum zijn een 
bezoekje meer dan waard. Je kunt deze prachtige streek op een leuke manier 
gaan verkennen via de fiets- en wandelknooppunten. 

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Brasschaat

n.v.t.



n.v.t.





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

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

Eindschoonmaak inbegrepen
Huur lakenpakket € 6 of zelf te voorzien 

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

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Nieuwpoort









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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Zandhoven









Zorgverblijven CM





 Vakanties op maat - België - Zorgverblijven CM

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Spa











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

PRIJZEN ZORGVERBLIJVEN CM 

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

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

Promoties Zorgverblijf Spa Nivezé - Prijs/persoon
24-04 tot 01-05-2020 Vlaamse week € 470
31-07 tot 07-08-2020 Zomerpromotie € 390
09-10 tot 16-10-2020 Herfstpromotie € 360
23-10 tot 25-10-2020 Gastronomisch weekend € 225
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 Vakanties op maat - België - Zorgverblijven CM

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Beekbergen











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

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

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

 Vakanties op maat - Nederland

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

De Rijp











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

€ 66 € 91 € 114 € 136



- 94 - - 95 -

Duitsland

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Neuerburg









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



prijs / nacht / persoon / volpension

1 persoonskamer 2 persoonskamer

€ 54 € 47

 Vakanties op maat - Duitsland

Toeslag halfpension/persoon/nacht: € 22

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Trier











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

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

Frankrijk

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Vicq





n.v.t.





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

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

 Vakanties op maat - Frankrijk

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

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

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Bagnoles-de-l’Orne











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

(en feestdagen)
Appartement 

weektarief
Appartement 
weekendtarief  

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

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

Zwitserland

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Sankt-Moritz











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

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

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

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

Denemarken

Prijzen op aanvraag

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

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

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

CONTACTGEGEVENS HOTEL

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

Kopenhagen
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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. 

Spanje

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 wifi 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

Tenerife











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

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 € -

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 wifi en er is een kleine patio. Het heeft een indoor-
zwembad, een fitnessruimte en een restaurant met groot terras.

Alle moderne en nieuwe appartementen hebben airco, wifi, 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

Barcelona
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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, wifi 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

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

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

Vakanties op maat - Spanje

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 wifi 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

Palma de Mallorca











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

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 - 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, ...)

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.fincacorasol.be

Málaga





n.v.t.
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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, ...)

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

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
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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, ...)

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 wifi 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

Lanzarote
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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

*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, ...)

Madeira

Golden Residence
Madeira is een eiland dat deel uitmaakt van Portugal, maar geografisch 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

Madeira













- 108 - - 109 -

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 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 flats-
creen-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

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

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

Griekenland

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 liefheb-
bers van cultuur, strand en de verfijnde 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.

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

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, ...)
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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 ont-
spannen 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.





Vakanties op maat - Griekenland

Ikia Apollon
In de appartementen van Ikia Apollon, kun je heerlijk genieten van een privéter-
ras, 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 vrienden-
groep kun je hier in 1 of meerdere appartementen terecht. Het zicht op de Olym-
pus, 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 uitzich-
ten! 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 wor-
den 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, ...)

Vakanties op maat - Griekenland
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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

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, ...)

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 gegaran-
deerd.  

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 ze-
ker eens een kijkje nemen aan de Acropolis of het Paleis van de Groot meesters. 
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 
Filerimos klooster op de gelijknamige berg. Het klooster ligt in een groot dennen-
woud, 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
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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

Polis











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.

Malta
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 fitnessruimte. ’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, ...)
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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 fitnesszaal. 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











prijzen op aanvraag

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



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 specifi 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 ontvangen, wordt er zo snel mogelijk 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 deel-
name dit kalenderjaar...) en organisatorische aspecten (beschikbaarheid van toegankelijke kamers...). Je ontvangt zo snel 
mogelijk een bevestigingsbrief van deelname of een brief met een suggestie voor een eventueel alternatief. 

Voor inschrijvingen die we ontvangen na 15 augustus, ontvang je van Samana een brief waarin de goede ontvangst van 
je aanvraagformulier 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 
vakantieplaatsen...) of je nog kan deelnemen aan de betreffende vakantie(s). Je ontvangt zo snel mogelijk van Samana 
een bevestigingsbrief 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 defi 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.
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4. Algemene annuleringsvoorwaarden 
Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief, waarbij de datum van de postafstempeling 
van de brief of van de e-mail geldt als annuleringsdatum. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als 
annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelname aan de vakantie, is een 
tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annuleringskosten voor vakanties met bus, trein of auto

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

Annuleringskosten voor vliegreizen

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

Annuleringskosten bij onderbreken van de vakantie

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

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

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

b) Schade door een deelnemer toegebracht aan derden (= burgerlijke aansprakelijkheid):
Opzettelijke schade, door één van de deelnemers toegebracht, zal worden verhaald op die deelnemer.
Accidenteel toegebrachte schade:
-  een waarborg van 1.500.000 euro bij lichamelijke schade
-  een waarborg van 300.000 euro bij stoffelijke schade.
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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. 

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 
fi nancieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar. De voorwaarden van deze verzekering kun je steeds 
opvragen bij Samana.
Indien het fi 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.


