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COLOFON

Reizigers/ ouders/voogd gaan akkoord dat tijdens de 
reizen & weekends foto’s en bewegende beelden van 
deelnemers worden genomen. Deze afbeeldingen mogen 
gebruikt worden voor publicaties van Oranje vzw (web-
site, magazine, brochures, facebook, promo,...). Indien 
je hier niet mee akkoord bent, kan je een schriftelijk 
bezwaar aantekenen op het adres van Oranje vzw.
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VOOR JE  
BEGINT

Wat bieden we?
Reizen met Oranje vzw is plezant! Je reist in kleine groep, met 
enthousiaste reisbegeleiders, je ontdekt bijzondere plekjes... Er is 
voor elk wat wils. Ontdek het in deze brochure. 

Je kan de reisbrochure ook downloaden op onze website 
www.vrijetijdspunt.com.

Reizen op maat
We spelen graag zoveel mogelijk in op wat jij als reiziger wil. Wat 
je ter plaatse dus allemaal doet: de uitstappen, de activiteiten, 
de wandelingen, de menu’s... dat bepaal jij zelf, samen met je 
reisgenoten en de begeleiders. Op die manier geniet je maximaal 
van jouw reis. Op reis kan alles, maar moet niets!

Een echt vakantiegevoel
Bij het samenstellen van het aanbod houden we sterk rekening 
met het comfort van de reizigers. We selecteren enkel hotels of 
vakantiewoningen die ietsje meer bieden. Een comfortabel bed, 
lekker eten, een mooi verblijf, kleinere reisgroepen, comfortabele 
minibussen... Allemaal elementen die de reis onvergetelijk maken. 

Begeleiders als persoonlijke gidsen
De reizen worden begeleid door vrijwilligers en/of professionele 
krachten van vzw Oranje. Vooraf krijgen ze een grondige 
voorbereiding en ondersteuning. De vrijwilligers die de reizen 
begeleiden zijn enthousiaste, maar vooral competente mensen 
met een probleemoplossend vermogen. Bovendien staan ze 
24u op 24u in een directe verbinding met het thuisfront. De 
begeleiders kunnen steeds beroep doen op een beroepskracht 
van Vrijetijdspunt van Oranje vzw.

De vakantiegangers kunnen rekenen op een degelijke 
voorbereiding en een 24-uren begeleiding tijdens de reis. Hulp bij 
verzorging, budgetbeheer en medicatie wordt verzekerd op maat 
van elke individuele deelnemer.

De begeleiders maken de brug tussen jou, de groep en de 
bestemming waar je op reis bent. Je kunt steeds bij hen terecht 
met al je vragen. Bovendien zien ze de mogelijkheden van de 
deelnemers en niet de beperkingen. Tijdens de ontmoetingsdagen  
leer je de begeleiders kennen en kun je vragen stellen.

Ontmoetingsmoment
Voor alle reizen en weekends is er een ontmoetingsmoment 
waarop deelnemers en begeleiders elkaar beter kunnen leren 
kennen. Tijdens dit moment wordt de reis uitgelegd, het 
programma besproken en kan je vragen stellen. Deze dag is 
verplicht voor elke reiziger! 
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Medische fiche
We vragen alle reizigers om een medische fiche in 
te vullen. Dit is een uitgebreide vragenlijst over jouw 
medische gegevens. Het is van groot belang voor 
de begeleiding om op de hoogte te zijn van mogelijke 
allergieën en medische aandachtspunten om ervoor te 
zorgen dat alles vlot verloopt op reis. 

Je krijgt de medische fiche opgestuurd met de 
bevestigingsbrief van je inschrijving. Je inschrijving is 
pas definitief na overschrijving van het voorschot 
én wanneer we je medische fiche volledig ingevuld 
hebben ontvangen.  

Elk najaar worden deze gegevens vernietigd waardoor je 
dit formulier elk reisseizoen opnieuw zal moeten invullen 
en terugbezorgen. 

Medicatie
Moet je medicatie nemen tijdens de reis, dan vragen we 
deze in aparte doosjes/verpakkingen per dag, voorzien 
van een naamlabel, te steken. Graag één extra portie 
medicatie voorzien voor onvoorziene omstandigheden. 
Indien je de medicatie niet zelf kan innemen, hebben we 
een doktersattest nodig waarin staat dat jij de medicatie 
mag krijgen.

samen maken we 
jouw reis  
onvergetelijk!Wat vragen we?

We doen ons uiterste best om van je reis met Vrijetijdspunt 
een onvergetelijk moment te maken. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen de reis van zijn/haar leven kan hebben, vragen 
we ook een aantal zaken van jou als deelnemer. Hou hier ook 
rekening mee bij het selecteren van jouw reis/reizen en/of 
weekend(s).

Reizen in groep
Elke deelnemer gaat er mee akkoord dat we in groep reizen 
en dus ook de uitstappen en activiteiten in groep doen. Wij 
vragen een inbreng van iedere reiziger. Ook het naleven van 
afspraken, gemaakt in groep, is belangrijk. Reeds bestaande 
koppels zullen mogelijks een kamer moeten delen met 
andere reizigers. 

Elke reis heeft een bepaald aantal minimum en maximum 
deelnemers. Reis je niet graag in een groep van 10 of meer, 
kies dan voor een reis met een lager maximum aantal 
deelnemers. 

ONTMOETINGSMOMENTEN  
Zondag 25 augustus
• Van 10 tot 12 uur of van 13 tot 15 uur
• Voor alle reizen van september en oktober

Datum nog te bepalen
• Voor alle reizen van november tot maart
• Datum zal op de bevestigingsbrief staan.

De ontmoetingsmomenten gaat door in Peterseliestraat 
100, 8000 Brugge. Alle reizigers ontvangen nog een 
uitnodiging na inschrijving. 

Bij elke reis staat op welk ontmoetingsmoment  en 
welk uur je aanwezig moet zijn.
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Over onze prijzen 
All-in formule
Alle reizen en weekends hebben een all-in formule. Dit 
betekent dat je geen onverwachte kosten zal tegenkomen. 
Zowel de begeleiding, het verblijf, eten, drinken, uitstappen, 
terrasjes, fooien, taksen, verzekeringen... zitten allemaal in de 
reissom vervat. Bij Vrijetijdspunt weet je dus perfect wat je 
reis zal kosten. 

Uiteraard kan iedereen op reis zelf wat zakgeld meenemen 
om persoonlijke souvenirs te kopen. Indien nodig, kunnen de 
reisbegeleiders je hierin ondersteunen.

Wat betaal ik wanneer?
Bij de bevestiging van je reis krijg je een voorschotfactuur van 
30% van de totale reiskost. Een aantal weken voor vertrek 
krijg je de restfactuur. De betaaltermijn voor de factuur is twee 
weken. 

Wanneer je een geboekte reis annuleert, worden de eerder 
overgemaakte bedragen niet teruggestort. Je kan hiervoor wel 
een bijkomende annulatieverzekering nemen.

Annulatieverzekering
Elke reiziger kan voor elke reis afzonderlijk een bijkomende 
annulatieverzekering nemen. De annulatieverzekering bedraagt 
6,5% van de reissom, met een minimum van 25 euro.

Stappenplan 
voor jouw 
vertrek

Vul het interesseformulier online of op papier in. Het online 

formulier vind je op www.vrijetijdspunt.com.

Bezorg het ingevulde formulier ten laatste op woensdag 
5 juni 2019 aan Vrijetijdspunt - Reizen, Peterseliestraat 

100, 8000 Brugge of via reizen@oranje.be. Ben je te laat? 

Dan maak je enkel nog kans om mee te gaan op openstaande 

plaatsen na de eerste verdeling.

Begin juli weet je aan welke reizen of weekends je kan 

deelnemen. De voorschotfacturen krijg je samen met 

de bevestigingsbrief toegestuurd.  Je inschrijving voor de 

reis is pas definitief na overschrijving van het voorschot én 

ontvangst van een volledig ingevulde medische fiche!

 

Kom naar de ontmoetingsdag en maak kennis met 

je medereizigers en reisbegeleiding. De datum van de 

ontmoetingsdag vind je onder elke reis.

Een paar weken voor je vertrek ontvang je de restfactuur 

en praktische informatie rond je reis. Betaal deze factuur 

binnen de opgegeven termijn. 

Vertrek op jouw reis/weekend en geniet!

1

2

3

4

5

6
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"ALLE REIZEN EN 
WEEKENDS HEBBEN EEN 
ALL-IN FORMULE. JE WEET 
PERFECT HOEVEEL JE 
REIS ZAL KOSTEN.” 

Betaalbaarheid
van je reis

Afbetalingsplan
Omdat iedereen de kans verdient om op reis te gaan, 
bieden we de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te 
vragen. Met een afbetalingsplan kunnen we de volledige 
reissom in kleinere delen opsplitsen om zo de betaling 
haalbaar te maken. Elke aanvraag wordt individueel 
bekeken en discreet behandeld. 
Indien je hiervan wenst gebruik te maken, contacteer 

ons.
 
 

Tussenkomst gemeente
Sommige steden en gemeenten geven een 
vakantietoeslag. Dit verschilt echter van gemeente tot 
gemeente. Soms is er een leeftijdsbeperking, bij anderen 
niet. Je informeert best bij je gemeente of je er recht op 
hebt. We geven je graag het attest om de vakantietoelage 
te bekomen. 

Prijsbepaling 
We maken zoveel mogelijk gebruik van kortingen en 
acties. Hoog- en laagseizoen en feestdagen hebben 
invloed op de prijs. Daardoor kan de prijs van een reis per 
reisseizoen schommelen. 

050 47 25 90 
reizen@oranje.be

Enkel wie over deze annulatieverzekering beschikt, kan 
eventueel aanspraak maken op een terugbetaling bij 
annulatie van een reis. Hierbij is er geen franchise. De 
verzekeringsmaatschappij beslist op basis van de reden van 
annulatie.

Op www.vrijetijdspunt.com kan je de gedetailleerde 
voorwaarden van deze annulatieverzekering terugvinden. 
In de reisvoorwaarden achteraan deze brochure vind je de 
annulatievoorwaarden. 

Hoe inschrijven
Inschrijven voor de reizen en weekends kan door het 
interesseformulier in te vullen. Deze kan je online invullen op 
onze website of achteraan deze brochure vinden en opsturen.

Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard. Alle 
aanvragen moeten ons schriftelijk bereiken voor 
maandag 5 juni. Wie vanaf 6 juni een aanvraag doet, 
wordt niet meegenomen in de eerste toebedeling van 
de openstaande reisplaatsen. Nadat we alle aanvragen 
ontvangen hebben worden de reisgroepen samengesteld.

Bij de groepssamenstelling wordt er rekening gehouden met de 
leeftijd, man-vrouw verdeling en of de kandidaatreiziger vorig 
jaar mee kon op een reis van Vrijetijdspunt. De reisbeleving 
van alle deelnemers staat voorop. Hierbij vragen we om bij je 
aanvraag rekening te houden met de aard van de reis. 

Mannen en vrouwen slapen apart, tenzij uitdrukkelijk gevraagd 
wordt om samen te slapen. Ook dan kunnen we niet garanderen 
dat koppels samen kunnen slapen. 
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WANNEER

VERTREKPLAATS

PRIJS

AANTAL DAGEN 

VERVOER

VERBLIJF

AANTAL REIZIGERS

AANTAL REISBEGELEIDERS 

OPTIE ANNULATIEVERZEKERING

MEER INFO

ONTMOETINGSDAG

1

VOLLEDIG ROLSTOELTOEGANKELIJK

BEPERKT ROLSTOELTOEGANKELIJK

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

WAT BETEKENEN DE 
ICOONTJES?

GENIETEN 
Rustige reizen met nadruk op genieten. Een 
uitstap kan, maar op een rustig tempo.

ACTIEF
Voor reizigers die graag wandelen, fietsen of 
veel uitstappen maken. Niet alle reizen zijn 
even intensief.

FESTIVALS 
Voor de muziekliefhebbers. Er zijn 
zowel daguitstappen als meerdaagse 
festivalbezoeken.

REIZEN OP MAAT
Maatvakanties 
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ALLE REIZEN 
OP EEN RIJ

Pagina Seizoen

2 - 4 augustus DRANOUTER, Westhoek, België 23 € 399

9 - 13 september SINAAI, Waasland, België 11 € 555

20 - 23 september RETIE, Kempen, België 17 € 449

1 - 8 oktober RHODOS, Griekenland 12 € 1 199

4 - 6 oktober DISNEYLAND, Parijs, Frankrijk 18 € 499

23 - 28 oktober ROMANTISCHE CRUISE, Rijn, Duitsland 13 € 1 199

11 - 14 oktober SLENAKEN, Zuid-Limburg, Nederland 19 € 399

27 - 29 december ANTWERPEN, België 20 € 299

13 - 15 maart KEULEN & FANTASIALAND, Duitsland 21 € 499

27 - 29 maart SCHLAGERFESTIVAL, Hasselt, België 25 € 399

30 maart - 6 april PLAYA DE LAS AMÉRICAS, Tenerife 14 € 1 299



GENIETEN
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Sinaai
Waasland, België

Activiteiten op reis 
Sinaai ligt op het platteland en vlakbij de stad. Er valt 
vanalles te beleven. Een bezoek aan Provinciaal 
domein De Ster met petanquezaal, trampolinepark en 
minigolf. Bowlen of shoppen in Waasland shopping 
center,... In de hoeve zelf kan je ontspannen op het 
terras, met uitzicht over de velden of gezellig zitten in de 
kampvuurkring. Binnen is een home cinema, kickertafel...

Het verblijf 
Deze vakantiehoeve is prachtig gelegen in het 
Waasland. De akkers en weiden, de knotwilgen, de 
waterlopen, bossen,… Ze vormen een ideaal kader om tot 
rust te komen. 
De hoeve is volledig rolstoeltoegankelijk. De keuken 
heeft een onderrijdbaar werkblad en ook de tuin heeft 
een berijdbaar pad. Een traiteur verwent ons enkele 
dagen met lekkere maaltijden. De andere dagen koken 
we samen of gaan we uit eten.

Extra info
De reisbegeleiding bestaat voor deze reis uit vrijwilligers 
en professionele krachten. Deze reis is specifiek voor 
mensen met een grotere sociaal-emotionele, 
psychische of fysieke zorgvraag. Voor deze reis 
moet je een PVF of RTH budget hebben.

Praktische info 

9 - 13 september 2019

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (1.15 uur rijden)

Vakantiehoeve

Min. 10 - max. 12 reizigers

5 reisbegeleiders

Rolstoeltoegankelijk

Zondag 25 augustus, 10 - 12 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

5

GENIETEN -
HOEVE VAKANTIE

All-in prijs: € 555,00
+ zorggebonden kosten (te betalen via PVF-  
of RTH-punten)

Optie annulatieverzekering: € 36,00
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Rhodos
Griekenland

 

Praktische info 
GENIETEN -  
VLIEGREIS

Activiteiten op reis 
Op deze vakantie staan zon & zee centraal. Je kan 
lekker luieren bij één van de 3 zwembaden. Er is een 
privé-kiezelstrand met ligzetels vlak voor het hotel en de 
gezelligheid van de stad op een steenworp afstand. 
Het oude Rhodos moet je echt gezien hebben. Ook ‘s avonds 
is het er heel mooi als de middeleeuwse straatjes, pleinen en 
gebouwen prachtig verlicht zijn. Een vakantie om met volle 
teugen van te genieten...

Het verblijf 
In dit resort ervaar je de luxe en de rust van een zalige 
all-in vakantie. De verzorging in het hotel is meer dan in 
orde: zalig slapen in een splinternieuwe kamer, genieten van 
het uitgebreide ontbijtbuffet, heerlijke versnaperingen en 
gekoelde drankjes op elk moment van de dag. We slapen in 
tweepersoonskamers met eigen badkamer en balkon. Het hotel 
is algemeen geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 

Extra info
Op deze reis kunnen 2 rolstoelgebruikers mee, op 
voorwaarde dat zij zich verplaatsen in een manuele en 
plooibare rolwagen. (Met hulp) kunnen staan en een beetje 
kunnen stappen is noodzakelijk. 

1 - 8 oktober 2019

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Vliegtuig (3.20 uur vliegen)

Hotel

Min. 8 - max. 9 reizigers

3 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk, max. 2 rolstoelgebruikers

Zondag 25 augustus, 13 - 15 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

7

All-in prijs: € 1 199,00

Optie annulatieverzekering: € 78,00
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Romantische
cruise
Rijn, Duitsland Praktische info 

23 - 28 oktober 2019

6 dagen, 5 nachten

Achterkant station Brugge

Autocar en boot

Cruiseschip

Min. 7 - max. 8 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zondag 25 augustus, 13 - 15 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

6

GENIETEN - 
CRUISE

All-in prijs: € 1 199,00

Optie annulatieverzekering: € 78,00

Activiteiten op reis 
Ontdek tijdens deze 6-daagse cruise verschillende 
boeiende Duitse steden op een heel aangenaam tempo: 
Straatsburg, Rüdesheim, Koblenz, Mainz en Mannheim.
Elke dag gooien we rond 07.00 uur de trossen los en 
varen we naar de volgende aanleghaven. Daar meren 
we aan rond de middag. De hele namiddag en avond 
blijven we aangemeerd, telkens op wandelafstand van 
het centrum. Zo hebben we voldoende tijd om de mooie 
stadjes te verkennen, iets te drinken op een terras en 
een leuke souvenir te zoeken.
Neem je mooiste pak of jurk mee voor de gala-avond. 
Die avond serveert de chef kok en zijn team een heus 
kapiteinsdiner. Het wordt een genietreis om nooit meer 
te vergeten!

Het verblijf 
Voor deze reis schepen we in op de MS Monet****. 
Een klassiek en elegant cruiseschip met vriendelijke 
bediening en smaakvol ingerichte en ruime lounges.
Op het grote zonnedek kan je lekker relaxen in de 
ligstoelen. Slapen doen we in een 2-persoons kajuit.  
In het panorama restaurant worden we dagelijks verwend 
met een uitgebreid ontbijtbuffet, meerdere gangen lunch 
en diner. 
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Playa de las 
Américas
Tenerife

Activiteiten op reis 
Op deze vakantie kan je helemaal ontspannen. 
Je kan uitgebreid zonnebaden aan een van de 
zoetwaterzwembaden of genieten van een drankje op het 
terras van je bungalow. 
Wie liever wat meer actie heeft, kan deelnemen aan de 
animatie en talrijke sportactiviteiten. Er is gratis pingpong 
en omnisport (tennis, basketbal, volleybal, voetbal, vogelpik,...)
‘s Avonds zijn er regelmatig shows en live muziek.

Het verblijf 
Dit bungalowcomplex is ideaal voor een gezellige 
genietvakantie. Hier verblijf je in mooie en ruime bungalows in 
het hartje van Playa de las Americas en vlakbij het strand. 
Elke bungalow beschikt over 2 aparte 2-persoons 
slaapkamers, een eigen badkamer, een kitchenette met 
koelkast en een eigen terras. 
We verblijven all-in. Je kan volop smullen: ontbijt, middag- en 
avondmaal zijn telkens in buffetvorm. 

Extra info
Op deze reis kunnen 2 rolstoelgebruikers mee, op 
voorwaarde dat zij zich verplaatsen in een manuele en 
plooibare rolwagen. (Met hulp) kunnen staan en een 
beetje kunnen stappen is noodzakelijk!

Praktische info 

30 maart - 6 april 2020

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Vliegtuig (4 uur vliegen)

Bungalowpark

Min. 10 - max. 12 reizigers

4 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Zie datum op bevestigingsbrief

8

GENIETEN -  
VLIEGREIS

All-in prijs: € 1 299,00

Optie annulatieverzekering: € 84,50
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Playa de las 
Américas
Tenerife



ACTIEF
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Retie
Kempen, België Praktische info 

20 - 23 september 2019

4 dagen, 3 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2.15 uur rijden)

Hotel

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zondag 25 augustus, 10 - 12 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

4

ACTIEF -  
WANDELVAKANTIE

All-in prijs: € 449,00

Optie annulatieverzekering: € 29,00

Activiteiten op reis 
Deze vakantie is helemaal op maat van mensen die 
graag wandelen in de natuur. Met je rugzak en 
stapschoenen, trek je doorheen De Kempen. Wandelen 
staat centraal tijdens dit weekend. Deze reis is dan ook 
perfect voor mensen die al wat ervaring hebben als 
wandelaar en een goede basisconditie hebben.
Je wordt begeleid door 2 ervaren reisbegeleiders die de 
streek heel goed kennen.

Het verblijf 
We verblijven in een vakantiecentrum gelegen 
te midden van de prachtige, groene bossen van de 
Antwerpse Kempen. Aan de rand van het pittoreske 
Kempische dorpje Retie, bevindt het hotel zich vlakbij 
talrijke fiets- en wandelroutes die je dwars door de 
natuur leiden.
Ook op het domein waar je verblijft, zijn er heel wat 
recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.
In het hotel wordt een ontbijt en avondmaal voorzien. 
Tijdens het wandelen nemen jullie een picknick mee, 
zodat je heerlijk kan lunchen in de natuur.
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Disneyland
Parijs, Frankrijk

Het verblijf 
Je verblijft in een bungalow van Disneyland zelf. 
Hierdoor mag je elke dag langer in het park vertoeven 
dan mensen die niet op hun domein verblijven. Zo kan 
je lange wachtrijen voor attracties die je echt wil doen 
verkleinen.
Het spreekt vanzelf dat je niet veel tijd in de bungalow 
zal doorbrengen. 

Activiteiten op reis 
Het weekend staat volledig in het teken van Disneyland. 
Ontmoet je favoriete Disney personage in levende lijve! 

In Disneyland zijn er twee verschillende parken: 
Disneyland park met alle sprookjes en Walt Disney 
Studios Park waar je de geheimen achter de schermen 
kan ontdekken. Je kan ze beiden bewonderen tijdens dit 
weekend. En uiteraard ga je helemaal uit de bol op de 
vele attracties die het park je te bieden heeft!

Praktische info 

4 - 6 oktober 2019

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus, 3.30 uur rijden

Bungalow in Disneyland

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zondag 25 augustus, 10 - 12 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

3

ACTIEF -  
PRETPARK

All-in prijs: € 499,00

Optie annulatieverzekering: € 32,50
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Slenaken
Zuid-Limburg, Nederland

Activiteiten op reis 
Dit verlengd weekend is speciaal voor mensen die graag 
fietsen. Samen met de groep en de ervaren begeleiders, 
verken je deze prachtige regio al fietsend. Je zal 
volop genieten van de uitgestrekte vergezichten, de 
nostalgische dorpjes en authentieke stadjes verscholen 
tussen groene weides en kleurrijke boomgaarden.

Het verblijf 
We verblijven in een sfeervol familiehotel op het 
heuvelachtige platteland van Slenaken. Een Nederlands 
dorp dat het je aan Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland 
doet denken. De wegen zijn er zo schilderachtig. De 
kalkgrond, hellingbossen en boomgaarden zorgen voor 
een flora en fauna die uniek in de regio is.
s’ Ochtends genieten we van een uitgebreid ontbijtbuffet. 
‘s Avonds serveert het restaurant pizza, pasta en op 
houtskool gegrilde gerechten. Bij mooi weer is het zalig 
ontspannen met een drankje op het terras. 

Extra info
Deze reis is ideaal voor mensen die al wat ervaring 
hebben als fietser en een goede basisconditie hebben.

 

Praktische info 

11 - 14 oktober 2019

4 dagen, 3 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2.30 uur rijden)

Hotel

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zondag 25 augustus, 13 - 15 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

4

ACTIEF -  
FIETSVAKANTIE

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 26,00
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Antwerpen
België

Activiteiten op reis 
Antwerpen is een stad vol cultuur, mooie gebouwen, 
lekker eten, veel winkeltjes en geweldige toeristische 
attracties. 
Tijdens het weekend in Antwerpen staat ook een bezoek 
aan De Zoo op het programma. Tussen kerst en nieuw is 
de sfeer in de stad optimaal en is er ook de mogelijkheid 
om naar een kerstmarkt te gaan.

Het verblijf 
Slapen op een boot is een heel unieke ervaring. Het 
slaapschip Hannus uit 1898 was oorspronkelijk een 
vrachtschip voor de Zuiderzee en Oostzee. Vandaag 
de dag is het schip omgebouwd tot een gezellige en 
sfeervolle slaapboot. Je slaapt aan boord in echte 
scheepshutten te midden van toeristische attracties 
zoals het museum MAS, het Redstar Museum en 
natuurlijk het schitterende historische centrum van 
Antwerpen.

Meer info
Deze reis richt zich vooral op jongeren en 
jongvolwassenen die graag samen met een leuke 
bende er eens een weekendje tussenuit trekken.

Praktische info 

27 - 29 december 2019

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanaf station Brugge, afspraak aan loketten

Trein (2 uur rijden)

Slaapboot

Min. 6 - max. 8 reizigers

4 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zondag 25 augustus, van 13 - 15 uur, 
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

2

ACTIEF -  
CITYTRIP

All-in prijs: € 299,00

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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Keulen &  
Fantasialand
Duitsland

Activiteiten op reis 
We gaan op citytrip en ontdekken de charmante stad 
Keulen met z’n enorme Dom die boven alle andere 
gebouwen uitsteekt. Dwars door Keulen loopt de rivier de 
Rijn die de stad opfleurt.
Tijdens dit weekend gaan we ook 1 dag naar 
Fantasialand. Dit is een adembenemend 
attractiepark dat bij de meest bezochte in Europa 
hoort. Zowel de attracties als de sfeer en aankleding 
staan in het park centraal.   

Het verblijf 
We verblijven in een hotel met 2-persoonskamers waar 
we ‘s morgen kunnen genieten van een ontbijtbuffet. 
Vanuit ons hotel zijn we heel gemakkelijk in de stad 
Keulen. Maar ook naar Fantasialand is het helemaal 
niet ver. De ideale verblijfplaats om een citytrip met een 
pretpark te combineren.

Meer info
Deze reis is ideaal voor mensen die houden van wandelen 
in een stad en pretpark. Een goede basisconditie is 
aangewezen.

Praktische info 

13 - 15 maart 2020

Weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (3.20 uur rijden)

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zie datum op bevestigingsbrief

3

ACTIEF - 
ONTDEKVAKANTIE

All-in prijs: € 499,00

Optie annulatieverzekering: € 36,00



FESTIVALS
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Dranouter
Westhoek, België

Het festival 
Dit weekend staat helemaal in het teken van het 
Dranouter Festival. Het is een muzikaal evenement 
met 5 podia, waar naast traditionele folkgroepen ook 
steeds enkele bekende namen op het programma staan. 
Je mag dus veel goede muziek, toffe mensen en een 
familiale festivalsfeer verwachten. Samen met de 
begeleiders en de groep kies je van welke optredens jij 
wil genieten.

Het verblijf 
Op slechts enkele minuten rijden van het festivalterrein 
bevindt zich een vakantiehoeve in het idyllische 
heuvelland. Aan de voet van de Rode en de Zwarte berg 
staat het huisje waar we het hele weekend verblijven.
Je slaapt in bedden en kookt samen met de begeleiding. 
Naar het festival kan je een picnic meenemen of iets 
eten van de foodtrucks.

Praktische info 

2 - 4 augustus 2019

Weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus, 1.15 uur rijden

Vakantiehuis

Min. 8 - max. 10 reizigers

4 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Zie datum op bevestigingsbrief

3

FESTIVALS -  
3 DAGEN

 
All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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Hasselt
Limburg, België

Activiteiten op reis 
Het Schlagerfestival 2019 was zo een topper, dat we 
meteen beslisten: in 2020 gaan we terug! De 15de 
editie wordt ongetwijfeld een feestelijk gebeuren. 
Niemand minder dan Christoff en Raymond van het 
Groenewoud zullen op het podium staan. Dat wordt 
swingen en uit volle borst meezingen!
Daarnaast maken we tijdens dit weekend voldoende 
tijd om de stad te verkennen. Ook een uitgebreid 
restaurantbezoek in de stad van de smaak staat op het 
programma.

Het verblijf 
Hasselt is gekend als de hoofdstad van de Belgische 
provincie Limburg. Ze wordt tevens ook de stad van de 
smaak genoemd. We verblijven in een moderne hostel, 
gelegen in een hippe wijk op wandelafstand van het 
centrum. De hostel is volledig rolstoeltoegankelijk. We 
verblijven in tweepersoonskamers. Het ontbijt nemen 
in we steeds in de hostel.  

Extra info
Op deze reis kunnen maximum 2 rolstoelgebruikers 
mee.

 

Praktische info 

27 - 29 maart 2020

Weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2.15 uur rijden)

Hostel

Min. 8 - max. 10 reizigers

3 of 4 reisbegeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk, max. 2 rolstoelgebruikers

Zie datum op bevestigingsbrief

3

FESTIVAL -  
WEEKEND

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 26,00



HOTEL O’MER
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OP VAKANTIE
IN HOTEL O’MER

Zaternamiddag, eerste weekend van de Paasvakantie. Tibo opent de deur van Hotel O’mer. Met een 
reistas in de hand en een grote glimlach komt hij binnen. Tibo verblijft dit weekend in het hotel. We 

hebben de eer om hem te interviewen over zijn ervaringen. Duik je mee de vakantie in?

 — Tibo op vakantie in Hotel O’mer

Caroline -  Vertel eens iets over jezelf.

Tibo - Mijn naam is Tibo, ik ben 23 jaar en woon in het centrum van 
Brugge. Ik heb heel wat jobs: ik werk in Hoeve Hangerijn en in een 
winkel. Op dinsdag volg ik crea in ‘t Veldzicht en op woensdag help 
ik in Jeugdherberg De Snuffel. Op vrijdag ga ik plantjes zaaien bij 
Natuur.

Caroline - Een goed gevulde agenda! Heb je nog tijd over voor 
jezelf?

Tibo - Ja, ik ga fitnessen en doe paardrijden, mijn grote passie. 

Caroline - Met zo’n drukke agenda heb je wel eens vakantie 
verdient! Is het de eerste keer dat je in Hotel O’mer verblijft?

Tibo - Nee, ik was hier vorige zomer al eens, dat vond ik heel leuk. 
Nu ben ik hier voor een weekendje. 

Caroline - Wat vind je leuk aan Hotel O’mer?

Tibo - De omgeving! We zitten dicht bij de zee en het strand. De 
begeleiders zijn tof en lief. 

Vorige keer had ik het koud tijdens een wandeling en Roxanne heeft 
mij haar trui gegeven.
Het is hier altijd vakantie én je leert veel mensen kennen.

Caroline - Is het hotel naar je zin?

Tibo - Ik heb een leuke kamer en het eten is altijd lekker. Elke avond 
kan je een dessert of fruit kiezen, ik eet graag fruit. Op zondag zijn 
het altijd verse frietjes.  

Caroline - Welke activiteiten heb je al met Hotel O’Mer gedaan?

Tibo - Van alles en nog wat! Auto’s wassen en iedereen natspatten, 
naar Plopsaland gaan, wandelingen, met de voeten in de zee, 
uitstappen naar andere steden zoals Damme en een terrasje doen.

Caroline - Wat staat er dit weekend op het programma?

Tibo - Lekker uitslapen, een groot ontbijt met suiker- en 
rozijnenbrood, vers van de bakker! Wandelen, misschien soep maken, 
en in de namiddag naar de bowling.

Caroline - Zeg, Tibo, heb jij nog tips voor Hotel O’Mer?

Tibo - Vorig jaar was er een megatoffe BBQ, deze zomer moeten ze 
dat opnieuw doen, met huisgemaakte limonade en verse sangria.

Caroline - We gaan dit zeker doen en zelfs meer dan één keer.

Tibo - En dan kom ik terug, zeker weten!

 
 

Hotel O’mer
Oude Oostendsesteenweg 45, 8000 Sint-Pieters

050 41 13 49
o-mer@oranje.be
www.o-mer.be
 



REIZEN 
OP MAAT
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WANNEER JOUW  
DROOMREIS ONTBREEKT

Worden je reisdromen nog niet 
helemaal beantwoord met het 
aanbod in deze reisbrochure? 
Geen nood! We kunnen je nog 
meer bieden. Ons motto: “heb je 
een vraag, stel ze maar.  Samen 
met jou gaan we op zoek naar een  
antwoord op jouw vraag”.

Waarvoor kan ik contact opnemen? 
• Jouw droomreis ontbreekt nog? Laat ons weten welk type reizen, 

weekends en/of uitstappen je graag zou doen. Bij de planning van het 
volgende reisseizoen kunnen we hiermee zoveel mogelijk rekening houden. 
Stel bijvoorbeeld dat meerdere mensen dromen van een reis buiten Europa, 
dan is dit zeker het onderzoeken waard! 

• Je wilt liefst met een vriendengroep of met je gezin op reis maar het lukt 
zelf niet om je reis te boeken en regelen? Maak dan een afspraak en samen 
bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

• Het reisaanbod van Vrijetijdspunt voldoet niet helemaal aan wat je nodig 
hebt, maar je weet niet waar je terecht kan? Neem contact met ons op. 
We gaan na wat jouw reisvragen zijn en gaan samen op zoek naar een 
antwoord in de brede sector van reisaanbieders, zowel organisaties voor 
mensen met een beperking als reguliere reisorganisaties. 

Iedereen met (een vermoeden van) een beperking

Prijzen op maat van ieders budget

050 47 25 90

reizen@oranje.be 

www.vrijetijdspunt.com

Meer info 
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 — Foto door www.visitflanders.com
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 — Foto door www.visitflanders.com

RAP-OP-STAP 
AALTER

Heb je een beperkt budget 
waardoor op daguitstap of 
vakantie gaan een droom blijft? 
 
Kom dan eens langs in een Rap Op 
Stap kantoor bij jou in de buurt. 
We helpen jou om een uitstap 
of vakantie te plannen aan een 
goedkopere prijs.
 

Waarvoor kan je bij een Rap Op Stap kantoor terecht?
• Korting voor jeugdwerk
• Kortingen bij sportclubs, kunstacademie en andere 

verenigingen
• Kortingen op culturele uitstappen zoals 

toneelvoorstellingen en concerten
• Kortingen bij vakantiewoningen, pretparken en dierentuinen
 
Vzw Oranje baat het Rap Op Stap kantoor van Aalter uit. Voor de 
openingsuren en voorwaarden kan je een kijkje nemen op onze 
website: www.vrijetijdspunt.com/rap-op-stap-aalter 
Ben je benieuwd naar het Rap Op Stap kantoor in jouw buurt? Via 
deze link vind je een overzicht van alle kantoren in Vlaanderen: 
www.iedereenverdientvakantie.be/rap-op-stap

‘ADVIES EN BEGELEIDING 
DOOR HET RAP-OP-STAP- 
KANTOOR IS GRATIS.’

In samenwerking met:

 — Foto door www.visitflanders.com
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Artikel 1: Informatie van de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator alle inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd 
worden of die een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de 
reiziger verkeerde  of onvolledige inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 2: De prijs
1. De prijzen uit deze brochure kunnen niet worden herzien, tenzij dit het gevolg is van een 
wijziging in: 

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

2. Wanneer de verhoging meer is dan 15 % van de totale reissom, kan de reiziger de reis zonder 
vergoeding verbreken. De reiziger krijgt dan een terugbetaling van al de bedragen die hij aan 
de reisorganisator heeft betaald. De prijzen in deze brochure werden berekend op basis van 
de tarieven, brandstoftoeslagen en wisselkoersen die op 1 mei van het jaar van publicatie van 
deze brochure van toepassing waren. Vrijetijdspunt kan de reissom herberekenen tot 2 weken 
voor reis.

Artikel 3: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de  aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een 
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze:
a) ofwel de aanvaarding van een ander reisvoorstel door de reisorganisator. Dit reisvoorstel 
is van gelijke of betere kwaliteit én binnen het huidige reisaanbod van de reisorganisator. De 
reiziger dient geen supplement te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden 
van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk 
terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling van al de bedragen die de reiziger aan de reisorganisator heeft 
betaald.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling, 
tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, zoals 
aangegeven in deze brochure en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de 
reiziger ten minste 31 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte 
werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop 
beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden. 

Artikel 4: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten niet zal kunnen worden 
uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en 
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Indien er een verschil is tussen de geplande reis en de effectieve reis, stelt de 
reisorganisator de reiziger schadeloos ten beloop van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven 
om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig 
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in 
voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel: 5 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan ten allen tijde een reis geheel of gedeeltelijk annuleren. Een annulatie kan enkel 
schriftelijk. Bij annulatie worden de reeds overgemaakte bedragen niet teruggestort. De reiziger 
kan hiervoor een bijkomende annulatieverzekering nemen. Deze verzekering bedraagt 6,5% van 
de totale reissom met een minimum van 25 euro en moet voor elke reis afzonderlijk genomen 
worden. 

De volledige polis die van toepassing is, staat ter beschikking op de website van Vrijetijdspunt.

Artikel 6: Bagage
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele 
extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Voor reizen met lijnvluchten is het 
toegelaten per persoon 1 reistas of rugzak tot 20 kg en 1 stuk handbagage mee te nemen, 
tenzij anders aangegeven door de reisorganisator.

Artikel 7: Aard van de reis
De reiziger is er zich van bewust dat hij mee gaat op een groepsreis, bijgevolg wordt er rekening 
gehouden met de wensen van de voltallige groep. De reisbegeleiders proberen zoveel als 
mogelijk individuele noden te beantwoorden, maar moeten uiteraard rekening houden met de 
haalbaarheid en de voltallige groep.

Artikel 8: Toegankelijkheid
De reizen aangeboden door Vrijetijdspunt krijgen een toegankelijkheidslabel. Dit label wordt 
gehanteerd om een minimale kwaliteit te kunnen leveren. Afhankelijk van het vervoer en 
de bestemming is een reis wel, beperkt of niet rolstoeltoegankelijk. De reiziger kan enkel 
deelnemen aan een reis die aan het voor hem passende toegankelijkheidslabel voldoet.

Artikel 9: (Medische) informatie
De reiziger verplicht er zich toe om een medische fiche en inschrijvingsformulier correct en 
volledig in te vullen. Vrijetijdspunt verzekert u dat de gegevens, volgens de wet op de privacy, 
strikt vertrouwelijk wordt toegepast. De reiziger is verantwoordelijk voor het invullen en tijdig 
terugbezorgen van de medische fiche en inschrijvingsformulier aan de organisator.

Artikel 10: Medische handelingen
De reisbegeleiders kunnen geen medische handelingen ondernemen. Indien een medische 
handeling zich opdringt, zal hiervoor steeds een arts geraadpleegd worden. Wanneer 
voorafgaand aan de reis kan ingeschat worden dat het stellen van medische handelingen zal 
voorvallen, dan dient de reiziger de organisator bij inschrijving hiervan op de hoogte te stellen 
zodat eventueel gepaste acties kunnen ondernomen worden.

Artikel 11: Reisvoorbereiding
Voorafgaand aan de reis is er een ontmoetingsmoment. Elke reiziger wordt verwacht op 
die ontmoetingsdag. Tijdens dit moment worden niet enkel de reis en de reisbegeleiders 
voorgesteld, er wordt ook gepeild naar persoonlijke verwachtingen en wensen.

Artikel 12: Getuigenissen
Getuigenissen, anoniem of met naam, zoals die genoteerd worden in de opinieformulieren, 
kunnen gebruikt worden in de communicatie van Vrijetijdspunt. Indien de reiziger dat niet 
wenst, moet hij dat op die plaats uitdrukkelijk vermelden.

Artikel 13: Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisorganisator.
2. Tijdens de reis: de reiziger kan dit ter plaatse melden, zodat naar een oplossing kan 
worden gezocht. Daarvoor moet hij zich wenden tot een reisbegeleider of rechtstreeks tot de 
reisorganisator.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van 
de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 
een klacht indienen.

REISVOORWAARDEN     



INTERESSEFORMULIER

JE KAN DIT FORMULIER OOK SNEL EN GEMAKKELIJK ONLINE INVULLEN VIA WWW.VRIJETIJDSPUNT.COM 

Terugsturen naar: Reizen vzw Oranje, Peterseliestraat 100, 8000 Brugge of reizen@oranje.be ten laatste op 5 juni. Wie vanaf 6 juni 
inschrijft, wordt niet meegenomen in de eerste toebedeling en kan enkel nog inschrijven voor eventuele openstaande plaatsen. 

Reizen

Voornaam + Naam

Straat + nr./bus

Postcode

Tel/GSM

Rijksregisternr.

Beschrijving beperking

ik reis graag met

Datum + handtekening

Gemeente

E-mail

Geboortedatum

Ge
ge

ve
ns

Begeleiding

Ik heb WEL individuele begeleiding nodig Ik heb GEEN individuele begeleiding nodig

    Extra info rond individuele begeleiding:

Woonvorm

Zelfstandig wonen Begeleid wonen

Bij ouders/voogd Voorziening

Beschermd wonen ............................

Verzorging

Ik heb WEL speciale verzorging nodig Ik heb GEEN speciale verzorging nodig

          Ik heb thuisverpleging nodig
     Extra info rond speciale verzorging/ thuisverpleging:  

       
 

Rolstoelgebruiker

Nee

Ja, maar ik kan stappen met hulp

Ja, volledig rolstoelafhankelijk                    Manuele rolstoel                  Elektrische rolstoel

Geslacht        Man
Vrouw

Ik verklaar de reisvoorwaarden (p 32) te hebben gelezen, te begrijpen & ermee akkoord te gaan.

Op de volgende pagina’s kan je 
de reizen aanduiden waarvoor je 
je graag wilt inschrijven. Geef 3 
reiskeuzes op om meer kans 
te maken op een reis.

Hotel O’mer

Ja, ik wil graag meer info over een verblijf in 
Hotel O’mer.

GRAAG IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. - GEEF 3 REISKEUZES OP OM MEER KANS TE MAKEN OP EEN REIS
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Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 36,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

SINAAI, Waasland, België     9 - 13 september 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 29,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

RETIE, Kempen, België     20 - 23 september 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 26,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

SLENAKEN, Zuid-Limburg, Nederland     11 - 14 oktober 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 32,50.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

DISNEYLAND, Parijs, Frankrijk     4 - 6 oktober 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 78,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

RIJN & MOEZELCRUISE, Duitsland     9 - 14 oktober 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 78,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

RHODOS, Griekenland     1 - 8 oktober 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

ANTWERPEN, België   27 - 29 december 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

DRANOUTER, Westhoek, België    2 - 4 augustus 2019
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Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 84,50.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

PLAYA DE LAS AMÉRICAS, Tenerife     30 maart - 6 april 2020

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 26,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

SCHLAGERFESTIVAL, Hasselt, België     27 - 29 maart 2020

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 36,00.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

KEULEN & FANTASIALAND, Duitsland    13 -15 maart 2020



Ontmoeten Expertise Vrije tijd
op maat

Cultuur Sporten Bijleren

Samen spelenReizen en 
weekends

CONTACT 
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel. 050 47 25 90 / 09 327 05 75
reizen@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com 
        Vrijetijdspunt 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot vrijdag van 10 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.


