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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.



 
 

Inhoud
4 —

12 —

18 —

26 —

32 —

36 —

42 —

44 —

VOOR JE BEGINT

GENIETEN

ACTIEF

FESTIVALS

PRETPARK

REIZEN OP MAAT

HOTEL O’MER

INTERESSEFORMULIER



4

VOOR JE  
BEGINT

Wat bieden we?
Reizen met Oranje vzw is plezant! Je reist in kleine groep, met 
enthousiaste reisbegeleiders, je ontdekt bijzondere plekjes en 
hebt samen met je reisgenoten de tijd van je leven…
 
De reisbrochure verschijnt vanaf 2020 éénmaal per jaar. In 
het eerste deel vind je het vaststaande aanbod van begeleide 
groepsreizen. Bekijk zeker ook de andere reisvoorstellen bij Reizen 
op maat op pagina 38!
Via de nieuwsbrief en de website blijf je doorheen het jaar op de 
hoogte van vrije reisplaatsen en extra reizen.

Inspraak op reis
We spelen graag zoveel mogelijk in op wat jij als reiziger wil. 
Wat je ter plaatse 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 rekening 
met jouw comfort als reiziger. 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 kunnen ze 24u 
op 24u beroep doen op een beroepskracht van Vrijetijdspunt.

Als vakantieganger kan je rekenen op een degelijke voorbereiding 
en een 24-uren begeleiding tijdens de reis. Je krijgt hulp bij het 
beheren van jouw budget en je medicatie, wanneer je aangeeft dit 
nodig te hebben. 

Let op: de reisbegeleiders nemen in principe geen verzorgende 
taken op zich! Daarvoor schakelen we indien nodig 
thuisverpleging in, ook in het buitenland. Even helpen bij 
bijvoorbeeld het strikken van je schoenen doen reisvrijwilligers 
uiteraard wel. Je kunt steeds bij hen terecht met al je vragen. 

"BIJ HET SAMENSTELLEN 
VAN HET AANBOD HOUDEN 
WE STERK REKENING 
MET JOUW COMFORT ALS 
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 toestand. 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. 

De medische fiche kan je online terugvinden. Lukt het niet 
om ze op die manier in te vullen, contacteer ons gerust. 
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving 
van het voorschot én wanneer we je medische 
fiche volledig ingevuld hebben ontvangen.  

Elk jaar worden deze gegevens vernietigd, waardoor 
je dit formulier elke keer opnieuw moet invullen en 
terugbezorgen. Zo hebben we steeds de meest recente 
informatie. 

Medicatie
Moet je medicatie nemen tijdens de reis, dan vragen we 
deze in aparte doosjes/verpakkingen per dag, voorzien 
van een naamlabel, te steken. Voorzie 2 extra porties 
medicatie 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 onze uiterste best om van je reis met Vrijetijdspunt 
een onvergetelijke tijd te maken. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen de reis van zijn/haar leven kan beleven, vragen 
we ook een aantal zaken van jou als deelnemer. Hou hier 
rekening mee bij het selecteren van jouw reis/reizen en/of 
weekend(s).

Reizen in groep
Teken je in voor een reis met Oranje, dan ga je ermee 
akkoord dat we in groep reizen en dus ook de uitstappen en 
activiteiten in groep doen. Wij vragen een inbreng van iedere 
deelnemer. Het naleven van afspraken, gemaakt in groep, 
vinden we belangrijk! 

Kamerverdeling
Elke reis heeft een bepaald aantal minimum en maximum 
deelnemers om de reis te kunnen laten vertrekken. Mannen 
en vrouwen slapen in kamers apart. Reeds bestaande 
koppels kunnen aanvragen om een kamer te delen. Het 
samen slapen kunnen we echter niet garanderen! Het is 
dus mogelijk dat je toch een kamer zal delen met andere 
reisgenoten.
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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 en een reisbijstandsverzekering zitten 
allemaal in de aangegeven 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.

Thuisverpleging
Heb je thuisverpleging nodig, vul dit dan meteen in op het 
interesseformulier en de medische fiche. Wij zorgen ervoor dat 
jij ook op reis de nodige hulp bij je verzorging krijgt. In België 
is dit doorgaans gratis. Voor verpleging in het buitenland moet 
je mogelijks zelf een deel betalen. Vinden wij op basis van 
de informatie in jouw medische fiche dat de tussenkomst 
van een verpleegkundige voor jou nodig is (ook al krijg je die 
thuis bijvoorbeeld niet), dan zal Vrijetijdspunt in dat geval 
thuisverpleging aanvragen. De eventuele kosten hiervan worden 
aan jou doorgerekend. 

Stappenplan 
voor jouw 
vertrek

Bezorg ons het ingevulde interesseformulier voor maandag 
6 januari 2020. Je kan het online invullen of het papieren 

formulier achterin deze brochure invullen en mailen of per 

post opsturen.

Ben je te laat? Dan maak je enkel nog kans voor de 

openstaande plaatsen na de eerste verdeling. Je kan ons 

uiteraard ook na 6 januari nog steeds contacteren voor een 

reis op maat. 

Kan jij mee op een reis van jouw voorkeur, dan krijg je van 

ons een reiscontract toegestuurd. Stuur dit voor 20 
januari naar ons terug. Hiermee bevestig je jouw 
deelname aan die reis. Vanaf dit moment is een bindende 

overeenkomst gemaakt en kan je niet meer kosteloos 

annuleren.

Eind januari krijg je een bevestigingsbrief en 
voorschotfactuur.  Je inschrijving voor de reis is definitief 

na overschrijving van het voorschot én ontvangst van een 

volledig ingevulde medische fiche!

Kom naar het ontmoetingsmoment en maak kennis met je 

medereizigers en reisbegeleiding. De datum van dit moment 

vind je steeds onderaan de reis in de reisbrochure.

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 gebruik wenst te maken, contacteer 

ons.
 
 

Tussenkomst gemeente
Sommige steden, gemeenten en mutualiteiten 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 mutualiteit 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

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, tenzij je een 
bijkomende annulatieverzekering neemt.

Annulatieverzekering
Voor elke reis afzonderlijk kan je een bijkomende 
annulatieverzekering nemen. Je kan dit zelf doen via je eigen 
verzekeraar of je kan via vzw Oranje een annulatieverzekering 
afsluiten. Wij werken hiervoor samen met een extern 
verzekeringskantoor. 
De annulatieverzekering bedraagt 6,5% van de reissom, met een 
minimum van 26 euro. Bij elke reis staat het exacte bedrag voor 
de annulatieverzekering vermeld.

Enkel wie over deze annulatieverzekering beschikt, kan in 
geval van overmacht (ongeval, ziekte, overlijden…) rekenen op 
een terugbetaling bij annulatie van een reis. Hierbij is er geen 
franchise. Op www.vrijetijdspunt.com kan je de gedetailleerde 
voorwaarden van deze annulatieverzekering terugvinden. Heb 
je vragen of moet je je reis annuleren, dan brengen wij jou in 
contact met de externe verzekeraar. 
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Hoe inschrijven
Inschrijven voor de reizen en weekends kan door het 
interesseformulier in te vullen. Dit kan je online doen via onze 
website. Je vindt het ook achteraan in deze  brochure en kan 
het ons doormailen of opsturen per post. 

Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard. 
Alle aanvragen moeten ons schriftelijk bereiken 
voor maandag 6 januari. Wie vanaf 7 januari een 
aanvraag doet, wordt niet meegenomen in de eerste 
toebedeling van de openstaande reisplaatsen. Nadat 
we alle aanvragen ontvangen hebben worden de reisgroepen 
samengesteld.

Het is bij vzw Oranje NIET zo dat wie eerst het 
interesseformulier indient, zeker is dat hij/zij mee kan
op reis! We werken met een uiterste aanmelddatum 
om iedereen voldoende tijd te geven om zijn/
haar interesse door te geven. Pas na de uiterste 
aanmelddatum 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.  
Mannen en vrouwen slapen apart, tenzij uitdrukkelijk 
gevraagd wordt om samen te slapen. Ook dan kunnen we niet 
garanderen dat koppels samen kunnen slapen. 

Kies de reis die bij jou past
Het aanbod aan reizen is heel divers. We proberen voor elk wat 
wils te voorzien. De keuze is aan jou, maar we moedigen jou 
graag aan om goed na te denken over die keuze. 

WIST JE DAT...
we werken aan een digitale reisbrochure en inschrijfprocedure? Zo bedrukken we minder 
papier en kunnen we sneller gegevens verwerken. 

Wil je je inschrijven op de digitale reisbrochure? Vink deze optie aan in je 
aanvraagformulier en ontvang de reisbrochure in je mailbox.

Op de actieve reizen staat zowat elke dag een uitstap gepland. 
Vaak neem je een picknick mee en is het belangrijk om minimum 
5 km te kunnen wandelen, gespreid over een volledige dag. Voor 
de wandelreizen is een goede basisconditie noodzakelijk. Je kan 
5 tot 10 km of meer wandelen met tussendoor uiteraard een 
aantal pauze- en rustmomenten.
Weet je niet zeker of je de juiste keuze maakt, aarzel dan niet 
om ons meer info te vragen. Een geslaagde reis start bij het 
maken van de juiste keuze!

Ontmoetingsmoment
Voor alle reizen en weekends is er een ontmoetingsmoment, 
waarop deelnemers en begeleiders elkaar beter kunnen leren 
kennen. De data van deze ontmoetingsmomenten vind je steeds  
onderaan de reisbeschrijving in de brochure. Tijdens dit moment 
wordt de reis verder uitgelegd, het programma besproken en kan 
je vragen stellen. Deze dag is verplicht voor elke reiziger.

De ontmoetingsmomenten gaan door in Vrijetijdspunt, 
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge, tenzij anders afgesproken. 
Alle reizigers ontvangen nog een digitale uitnodiging na 
inschrijving.
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SOORTEN
REIZEN

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

ACTIEF
Voor reizigers die graag wandelen, fiet-
sen of veel uitstappen maken. Niet alle 
actieve reizen zijn even intensief.

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

PRETPARKEN
Korte reizen naar pretparken in  
binnen- of buitenland. 

REIZEN OP MAAT
Vakanties op maat van jouw vraag. We 
bekijken samen de mogelijkheden. 
Onder deze categorie vind je ook een paar 
reisvoorstellen die je kunnen inspireren. 

JONGERENREIS
Reizen gericht op jongeren tussen 18 en 
30 jaar.

-30
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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?
Bij elke reis staat de belangrijkse informatie opgelijst in het lichtblauwe kader. Hieronder vind je de uitleg van alle icoontjes. 
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ALLE REIZEN  
OP EEN RIJ

Pagina Seizoen

23 - 25 maart DISNEYLAND, Parijs, Frankrijk 33 € 499

30 maart - 6 april PLAYA DE LAS AMÉRICAS, Tenerife 13 € 1299

11 - 16 april MARSEILLE, Frankrijk 19 € 749

27 april - 1 mei SUNPARKS, De Haan, België 14 € 499

11 - 15 mei VEURNE, Westhoek, België 15 € 449

28 mei BAD-FESTIVAL, De Panne, België 27 € 99

5 - 8 juni ROCHEHAUT, Luxemburg, België 20 € 399

14 - 21 juni OLHOS D’AGUA, Algarve, Portugal 16 € 1 399

1 - 2 juli ROCK VOOR SPECIALS, België 28 € 99/dag
€ 149/2 dagen

6 - 11 juli ARGOULES, Frankrijk 21 € 699

17 - 24 juli SCHMALLENBERG, Duitsland 22 € 799

23 - 30 juli PINEDA DE MAR, Costa Brava, Spanje 23 € 1 399

7 - 9 augustus DRANOUTER, Westhoek, België 29 € 399

10 - 14 augustus DURBUY, De Ardennen, België 17 € 599

14 - 21 augustus FRIESLAND, Nederland 24 € 799

21 - 23 augustus CHASSEPIERRE, België 31 € 349

18 - 20 september EFTELING, Nederland 34 € 499

2 - 5 oktober SLENAKEN, Nederland 25 € 399

11 - 13 december DISNEYLAND, Parijs, Frankrijk 35 € 549

-30



GENIETEN
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Playa de las 
Américas
Tenerife

Activiteiten op reis 
Op deze vakantie kan je helemaal ontspannen. Je kan 
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, 
kitchenette met koelkast en een eigen terras. 
We verblijven op basis van all-inclusive. Je kan volop 
smullen: ontbijt, middag- en avondmaal zijn telkens in 
buffetvorm. 

Extra info
Deze reis is beperkt rolstoeltoegankelijk. Dat wil 
zeggen dat je meekan als je in een manuele rolwagen zit 
en met hulp nog een paar stappen kan zetten. Je bent 
ook in de mogelijkheid om met ondersteuning plaats te 
nemen in een wagen. Max. 2 rolstoelgebruikers.

Praktische info 

30 maart - 6 april 2020

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Vliegtuig (4.30 uur vliegen)

Bungalowpark

Min. 10 - max. 12 reizigers

4 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk, max. 2 rolstoelgebruikers

Zaterdag 7 maart 2020, 10 - 12 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

8

GENIETEN -
VLIEGREIS

All-in prijs: € 1 299,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging  
(zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 84,50
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Sunparks
De Haan, België

 

Praktische info 
GENIETEN -  
VERWENREIS

Activiteiten op reis 
Tijdens deze verwenreis staat genieten centraal. Je kan 
heerlijk kuieren langs het strand of doorheen de duinen. De 
Haan wordt niet voor niets het mooiste dorp aan zee genoemd!
Het vakantiepark heeft heel wat te bieden. Enthousiaste 
waterratten kunnen een duik nemen in het subtropisch 
zwemparadijs. Ook minigolf en bowling behoren tot de 
mogelijkheden.

Het verblijf 
Het vakantiepark ligt op wandelafstand van het strand van 
het pittoreske De Haan. Je verblijft er in een comfortabel 
vakantiehuis. ‘s Ochtends en ‘s avonds kan je smullen van 
een uitgebreid buffet. ‘s Middags eet je in de bungalow of 
ergens onderweg tijdens een uitstap.

27 april - 1 mei 2020

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (30 minuten rijden)

Vakantiehuis

Min. 8 - max. 9 reizigers

3 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 7 maart 2020, 13 - 15 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

5

All-in prijs: € 499,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging  
(zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 32,50
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Veurne
Westhoek, België

Praktische info 

11 - 15 mei 2020

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (45 minuten rijden)

Vakantiehuis

Min. 9 - max. 10 reizigers

4 reisbegeleiders waaronder professionelen

Volledig rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 25 april 2020, 10 - 12 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

5

GENIETEN - 
RUSTVAKANTIE

All-in prijs: € 449,00

Kosten in zorgpunten:
RTH: 1,085 punten of PVF:  0,8235 punten
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 29,50

Activiteiten op reis 
Veurne is een prachtige stad in de Westhoek, dichtbij 
de grens met Frankrijk. Deze regio heeft heel wat te 
bieden op vlak van natuur en activiteiten. Zo zijn het 
bakkerijmuseum en het kasteel van Beauvoorde zeker 
een bezoekje waard. Ook het pretpark Plopsaland De 
Panne is niet veraf. Samen met je reisgenoten en de 
begeleiding beslissen jullie wat op het programma komt. 
Rusten en genieten horen uiteraard ook bij de reis.

Het verblijf 
Het vakantiehuis is gelegen nabij het centrum van 
Veurne. Het verblijf is ruim, modern en voorzien van alle 
nodige comfort.

Extra info 
Op deze reis bestaan de reisbegeleiders uit vrijwilligers 
en professionele krachten uit de woondiensten van vzw 
Oranje. Deze reis is geschikt voor personen met een 
grotere sociaal-emotionele, psychische of
fysieke zorgvraag.
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Olhos d’Agua
Algarve, Portugal

Activiteiten op reis 
Olhos d’Agua, wat ‘ogen van water’ betekent, is een kleine 
Portugese vissersplaats in de Algarve. De meest zuidelijke en 
zonnigste provincie van Portugal. 

Vanaf het hotel rijdt dagelijks een gratis bus naar Albufeira. 
Ideaal wanneer je deze bruisende badplaats met zijn vele 
winkeltjes wilt leren kennen. 
In het levendige resort worden veel activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd, van leuke dansoefeningen overdag tot 
spetterende shows in de avond. Je kan er minigolfen of darts 
spelen, om vervolgens languit in de zon te relaxen. Toe aan wat 
meer ontspanning?  Dan kan je gebruik maken van de jacuzzi 
en sauna. Deze vakantie is op en top genieten! 

Het verblijf 
Je verblijft in een resort midden in een prachtige tuin 
met zwembaden. Het grote goudgele zandstrand is op 
wandelafstand.
Het resort heeft maar liefst 3 restaurants! Je kan er genieten 
van echte Portugese gerechten, maar ook het aanbod 
internationale gerechten is groot. Uitrusten doe je in een 
stijlvolle 2-persoonskamer met eigen badkamer en 
terras.

Praktische info 

14 - 21 juni 2020

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Vliegtuig (3 uur vliegen)

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 18 april 2020, 14 -16 uur,
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

8

GENIETEN -  
VLIEGREIS

All-in prijs: € 1 399,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 91,00
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Olhos d’Agua
Algarve, Portugal

Durbuy
Luxemburg, België

Praktische info 

10 - 14 augustus 2020

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2.45 uur rijden)

Chalet

Min. 9 - max. 10 reizigers

4 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk, max. 1 rolstoelgebruiker

Zaterdag 20 juni 2020, 13 - 15 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

5

GENIETEN - 
RUSTVAKANTIE

All-in prijs: € 599,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 39,00

Activiteiten op reis 
Durbuy is de kleinste stad ter wereld en volgens ons ook 
de gezelligste. Je verblijft in de omgeving van grotten 
en kastelen. Tijdens deze midweek staan een aantal 
uitstappen op de planning, maar wordt ook de tijd 
genomen voor rust en ontspanning. Er zijn in de streek 
heel wat gastronomische ontdekkingen te doen. Ook 
outdooractiviteiten kunnen op de planning staan.

Het verblijf 
Je verblijft in een chalet op een prachtige locatie in 
het schitterende gebied rond Durbuy in de Belgische 
Ardennen. De chalet is zeer luxueus en heeft alles te 
bieden wat je op een genietreis wensen kan. De dames 
van de kookploeg verwennen jou 5 dagen lang met de 
lekkerste gerechten.

Extra info 
Deze reis is beperkt rolstoeltoegankelijk. Dat 
wil zeggen dat je meekan als je in een manuele 
rolwagen zit en met hulp nog een paar stappen 
kan zetten. Je bent ook in de mogelijkheid om met 
ondersteuning plaats te nemen in een wagen. Max. 1 
rolstoelgebruiker.



ACTIEF
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Marseille
Frankrijk Praktische info 

11 - 16 april 2020

6 dagen, 5 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus naar Lille (1 uur rijden),  
TGV naar Marseille (5 uur rijden)

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 7 maart 2020, 13 - 15 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

6

ACTIEF -  
CITYTRIP

All-in prijs: € 749,00 
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 49,00

Activiteiten op reis 
Marseille is als hippe kuststad aan de Middellandse 
zee ideaal voor een citytrip. Er is heel wat te doen en 
te zien: wandelen in de oude haven, het zeepmuseum 
bezoeken (waar je leert hoe de beroemde Savon de 
Marseille gemaakt wordt), even uitrusten op het 
strand of met de toeristentrein naar de Notre-Dame de 
la Garde… Ga jij mee deze schitterende Franse stad 
verkennen?

Het verblijf 
Met de hogesnelheidstrein kom je aan in het hart van 
Marseille. Het hotel ligt op 50m van het treinstation. 
Je verblijft er in een rustige, comfortabele 
2-persoonskamer. De binnenstad ligt op slechts 
10 min. lopen. ‘s Morgens word je verwend met een 
heerlijk ontbijt in het hotel. ‘s Avonds smul je van Franse 
gerechten in het restaurant van het hotel of ergens in de 
stad. 
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Rochehaut
De Ardennen, België

Activiteiten op reis 
Met je stapschoenen en een rugzak verken je tijdens 
dit wandelweekend de streek van Rochehaut, een 
schilderachtige dorpje nabij Bouillon.
Je wordt begeleid door 2 ervaren reisbegeleiders die de 
streek en wandelroutes zeer goed kennen.

Het verblijf
Je verblijft in een mooie vakantiewoning  in 
Rochehaut, gelegen in een rustig, doodlopend straatje. Je 
hebt er een prachtig uitzicht over velden en bossen.
Het huis heeft alles te bieden wat je nodig hebt na een 
dag van wandelen en genieten in de natuur. 

Extra info
Wandelen staat elke dag op het programma en 
de omgeving van Rochehaut is heuvelachtig. Tijdens 
de wandelingen moet je soms wat stijgen en dalen. 
Daarom is deze reis ideaal voor mensen met een goede 
basisconditie en ervaring met wandelen.

Praktische info 

5 - 8 juni 2020

4 dagen, 3 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (3 uur rijden)

Vakantiehuis

Min. 5 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 25 april 2020, 10 - 12 uur,  
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

4

ACTIEF -  
WANDELVAKANTIE

All-in prijs: € 399,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 26,00
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Argoules
Frankrijk

Activiteiten op reis 
Argoules ligt net onder de schitterende opaalkust en 
vlakbij de Sommebaai. Bovenop de krijtrotsen genieten 
van het uitzicht over zee, zalig ontspannen aan het 
strand van Berck of Le Touquet, vogels of misschien wel 
zeehonden spotten aan de Sommebaai… Dit is een reis 
voor mensen die graag op ontdekking gaan in de 
natuur. Ook lekkers vinden voor een picknick op een 
typisch Frans marktje, chillen op een terrasje of een duik 
nemen in een van de zwembaden in de buurt, horen erbij. 
Kom jij mee dit stukje Frankrijk ontdekken?

Het verblijf 
Het verblijf tijdens deze reis is echt wel uniek te noemen! 
Kom tot rust in een indrukwekkende, authentieke 
abdij, die al sinds de 18de eeuw ook een ‘hotellerie’ 
functie heeft. Je zal er volop genieten van de prachtige 
tuinen en de charmante kamers. ‘s Ochtends word je 
verwend met een uitgebreid ontbijtbuffet met verse 
producten uit de streek. ‘s Avonds smullen jullie van 
smakelijke Franse gerechten in een restaurantje vlakbij 
de abdij. 

 

Praktische info 

6 - 11 juli 2020

6 dagen, 5 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2.30 uur rijden)

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 11 april, 10 - 12 uur,  
Loketten station Brugge

6

ACTIEF -  
ONTDEKVAKANTIE

All-in prijs: € 699,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 45,50
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Schmallenberg
Duitsland

Activiteiten op reis 
Deze vakantie is ideaal voor mensen die graag op stap 
gaan. Gaan zwemmen in het openlucht golfslagbad in 
Schmallenberg is op hete dagen een must. Met de bus 
kan je verkoeling zoeken in de bergwereld. Of wat 
dacht je van een kennismaking met de Europese bizon 
in de Wisent-wildernis? Dit en nog veel meer behoort 
allemaal tot de mogelijkheden. 

Het verblijf 
Je zal je meteen thuis voelen in dit grote vakantiehuis. 
Werkelijk alles is aanwezig om van deze reis een topper 
te maken. Een ruime tuin met terras, een serre met 
zitruimte, een eigen bioscoop en nog veel meer. In de 
ruime keuken gaat de kookploeg elke dag aan de slag 
om de heerlijkste gerechten op tafel te zetten. Vanuit 
het huis wandel je zo de heuvels en bossen in...

Praktische info 

17 - 24 juli 2020

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (5 uur rijden)

Vakantiehuis

Min. 10 - max. 12 reizigers

4 reisbegeleiders + 3 koks

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 20 juni 2020, van 13 - 15 uur, 
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

8

ACTIEF -  
ONTDEKVAKANTIE

All-in prijs: € 799,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 52,00
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Pineda de Mar
Costa Brava, Spanje

Activiteiten op reis 
Hou je van actie, sport en spel dan zit je met deze reis 
helemaal goed. Voor een frisse duik is er een zwembad 
en wie zin heeft, kan meedoen met sportieve activiteiten 
op het strand.
Vanuit Pineda de Mar zijn de schitterende steden 
Barcelona en Girona goed bereikbaar per trein. Eén 
of meerder daguitstappen staan dus zeker op het 
programma!

Het verblijf 
Pineda de Mar is een rustig en gezellig plaatsje aan 
de Costa Brava. Het is van oorsprong een vissersdorp. 
Je verblijft in een hotel midden in het centrum en 
direct aan de wandelpromenade van Pineda de Mar. Het 
langgerekte strand is vlakbij: na een paar stappen sta je 
al met je voeten in het zand. Het hotel heeft luxe kamers 
en alles wat je nodig hebt voor een heerlijke vakantie. 

Extra info
Deze reis is specifiek voor jongeren tussen 18 en 
30 jaar.

Praktische info 

23 - 30 juli 2020

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Vliegtuig (1,5  uur vliegen)

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 20 juni 2020, van 10 - 12 uur, 
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

8

ACTIEF - 
VLIEGVAKANTIE

All-in prijs: € 1 399,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 91,00

-30

-30
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Friesland
Nederland

Activiteiten op reis 
Friesland heeft heel wat te bieden. Het landschap is 
adembenemend en water is overal dichtbij. Tijdens deze 
reis doe je elke dag een activiteit. Er worden natuurlijk 
ook rustmomenten ingebouwd. Elke dag nagenieten 
met een aperitief op het terras hoort er helemaal bij!

Het verblijf 
De vakantiewoning is gelegen aan het water en heeft 
een prachtig uitzicht op de landerijen. Hier heb je alle 
ruimte om samen te koken, te eten, te ontspannen 
en leuke dingen te doen. In het huis zijn een sjoelbak, 
tafelvoetbal, tafeltennis en gezelschapsspelen aanwezig. 
Van zodra je buiten komt, bevind je je in de natuur.

Extra info
Deze reis is beperkt rolstoeltoegankelijk. Dat wil 
zeggen dat je in een manuele rolwagen zit en met 
hulp nog een paar stappen kan zetten. Je bent 
ook in de mogelijkheid om met ondersteuning plaats te 
nemen in een wagen. Max. 2 rolstoelgebruikers.

Praktische info 

14 - 21 augustus 2020

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (4.30 uur rijden)

Vakantiehuis

Min. 10 - max. 12 reizigers

4 reisbegeleiders + 2 koks

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 20 juni 2020, van 13 - 15 uur, 
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

8

ACTIEF -  
ONTDEKVAKANTIE

All-in prijs: € 799,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 52,00
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Slenaken
Zuid-Limburg, Nederland

Activiteiten op reis 
Dit verlengd weekend is speciaal voor mensen die 
graag wandelen. Samen met de groep en de ervaren 
begeleiders, verken je deze prachtige regio al wandelend. 
Je zal volop genieten van de uitgestrekte vergezichten, 
van 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 je aan Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland doet 
denken. De wegen zijn er schilderachtig. De kalkgrond, 
hellingbossen en boomgaarden zorgen voor een flora en 
fauna die uniek is in de regio.
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 wandelaar en een goede basisconditie 
hebben.

Praktische info 

2 - 5 oktober 2020

4 dagen, 3 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (3 uur rijden)

Hotel

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zie datum op bevestigingsbrief

4

ACTIEF - 
WANDELVAKANTIE

All-in prijs: € 399,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 26,00



FESTIVALS
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BAD-festival
De Panne, België

Het festival 
BAD-festival is een belevingsfestival voor iedereen. 
De organisatie zet alles op alles om dit evenement 
zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo kan iedereen 
genieten van een ontspannende festivaldag.

Bij het verschijnen van deze brochure is het programma 
nog niet helemaal gekend. Maar wie er vorige jaren bij 
was, weet nog dat deze artiesten onze dansbeentjes los 
maakten: Sam Gooris, Willy Sommers, The lighthouse, Il 
Sogno & Jelle Cleymans, Les Truttes, 2 Fabiola…
Kortom, ambiance verzekerd!

Praktische info 

28 mei 2020

Daguitstap

Vertrek vanaf Fort Lapin 23, 8000 Brugge of 
Fazantenlaan 93, 8210 Zedelgem

Bus, 1 uur rijden

Min. 18 - max. 20 deelnemers

8 begeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk

Voor deze daguitstap is geen ontmoetingsmoment vooraf 
voorzien.

1

FESTIVAL -  
1 DAG

 
All-in prijs: € 99,00 
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 26,00
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Rock voor  
specials
Evergem, België

Het festival
Rock voor Specials is een pop- en rockfestival dat 
volledig is aangepast aan het publiek. Het grote 
openluchtfestival trekt zo’n 3000 bezoekers per dag. 
Je ontdekt er heel wat Belgische muziekgroepen. 
Enkele toppers van vorige jaren zijn bijvoorbeeld Bazart, 
Het zesde Metaal, Laura Tesoro, Niels Destadsbader, 
Novastar, De Kreuners, Arsenal...

Het verblijf 
Kies je ervoor om 2 dagen te gaan, dan overnacht je op 
de festivalcamping. We huren ter plaatse een tent 
voor jou. Het overige kampeermateriaal voorzie je zelf of 
kan je huren via vzw Oranje. Een kampeerset bestaat 
uit een slaapzak, slaapmatje en een zaklamp. Wens je 
hiervan gebruik te maken? Laat dan snel iets weten, 
want het aantal sets zijn beperkt.

Ga je liever 1 dag naar het festival? Geen probleem, je 
kan kiezen om enkel de tweede dag mee te gaan.

Praktische info 

1 - 2 juli 2020

1 of 2 dagen

Vertrek vanaf Fort Lapin 23, 8000 Brugge

Bus (1 uur rijden)

Festivalcamping

Max. 14 deelnemers voor 2 dagen
Max. 20 deelnemers voor 1 dag

8 begeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk

Voor deze uitstap is geen ontmoetingsmoment vooraf 
voorzien.

8

FESTIVAL -  
1 OF 2 DAGEN

Prijs: € 99,00 voor 1 dag
  € 149,00 voor 2 dagen

+ optie kampeerset: € 6,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 26,00



29Reisbrochure     2020

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 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 picknick meenemen of iets 
eten van de foodtrucks.

 

Praktische info 

7 - 9 augustus 2020

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (1.15 uur rijden)

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 20 juni 2020, 10 - 12 uur,
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

3

FESTIVAL -  
WEEKEND

All-in prijs: € 399,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 26,00
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Chassepierre
Luxemburg, België

Het festival
Tijdens dit weekend proef je zowel van een 
straattheaterfestival als van een beroemde stad. Op 
zaterdag kan je volop genieten van de vele acrobatische 
kunstjes en spectaculaire shows op het festival des 
arts in Chassepiere. Verder staat ook een bezoek aan 
het kasteel van Bouillon op de planning. Relaxen op 
een terrasje hoort er ook bij. Dit wordt een weekendje vol 
activiteiten, die je niet mag missen!

Het verblijf 
We verblijven in een luxueuze vakantiewoning waar 
alles voorzien is om te ontspannen en genieten. Het 
verblijf ligt op een steenworp van de prachtige stad 
Bouillon. 

 

Praktische info 

21 - 23 augustus 2020

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (3.15 uur rijden)

Vakantiehuis

Min. 5 - max. 6 deelnemers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 20 juni 2020, 10 - 12 uur,
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

3

FESTIVAL -  
WEEKEND

All-in prijs: € 349,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 26,00
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PRETPARK
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Disneyland
Parijs, Frankrijk

Het pretpark 
Tijdens dit weekend kan je je favoriete Disney 
personages in levende lijve ontmoeten.
In Disneyland zijn er 2 verschillende parken:
Disneyland park met alle sprookjes en Walt Disney 
Studios Park waar je de geheimen achter de schermen 
kan ontdekken. Uiteraard ga je ook helemaal uit de bol op 

de vele attracties die Disneyland te bieden heeft.

Het verblijf 
Je verblijft in een bungalow van Disneyland, vlakbij het 
attractiepark. Veel tijd zal je er echter niet spenderen, 
want na het ontbijt gaan jullie elke dag rechtstreeks 
naar het park. ‘s Middags en ‘s avonds eten jullie er in 
een van de talrijke restaurants.

Praktische info 

23 - 25 maart 2020

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus, 3.30 uur rijden

Bungalow in Disneyland

Min. 6 - max. 6 deelnemers

2 begeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Zaterdag 7 maart 2020, 13 - 15 uur,
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

3

PRETPARK -  
3 DAGEN

 
All-in prijs: € 499,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 29,00
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Efteling
Noord-Brabant, Nederland

Het pretpark
Het weekend staat volledig in het teken van de Efteling, 
een uniek park, midden in de natuur.
Ontdek een wereld vol wonderen en geniet samen 
van talloze sprookjes, spannende attracties en 
betoverende parkshows.

Het verblijf 
In het bos vlak naast de Efteling staat een ruim, 
vrijstaand vakantiehuisje. Het huisje heeft een mooie 
inrichting en veel charme. Vanaf de verblijfplaats is het 
slechts enkele minuten wandelen tot de ingang van het 
pretpark. Eten doen we samen in het huisje of in het 
park.

Praktische info 

18 - 20 september 2020

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus, 2.15 uur rijden

Vakantiehuis

Min. 6, max. 6 deelnemers

2 begeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

De datum voor het ontmoetingsmoment wordt later 
doorgegeven. 

8

PRETPARK -  
3 DAGEN

All-in prijs: € 499,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 32,50
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Disneyland
Parijs, Frankrijk

Het pretpark 
De kerstperiode wordt nog magischer in 
Disneyland Parijs! Duizenden lampjes verlichten het 
hele park. Geniet van prachtige kerstdecoraties, een 
torenhoge kerstboom, aangepaste shows en de Disney-
figuren in hun kerstoutfit. De grote kerstparade moet 

je gezien hebben!

Het verblijf 
Je verblijft in een bungalow van Disneyland, vlakbij het 
attractiepark. Veel tijd zal je er echter niet spenderen, 
want na het ontbijt gaan jullie elke dag rechtstreeks 
naar het park. ‘s Middags en ‘s avonds eten jullie er in 
een van de talrijke restaurants.

Praktische info 

11 - 13 december 2020

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus, 3.30 uur rijden

Bungalow in Disneyland

Min. 6 - max. 6 deelnemers

2 begeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

De datum voor het ontmoetingsmoment wordt later 
doorgegeven. 

3

PRETPARK -  
3 DAGEN

 
All-in prijs: € 549,00
+ eventueel noodzakelijke thuisverpleging (zie p. 6)

Optie annulatieverzekering: € 32,50



REIZEN 
OP MAAT
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WANNEER JOUW  
DROOMREIS ONTBREEKT

Vind je het antwoord op jouw reisdromen niet helemaal in het vaste aanbod in deze 
reisbrochure? Dan is een reis op maat misschien meer iets voor jou. 

Vragen staat vrij 
Je droomt van reizen, maar weet niet goed hoe je eraan moet 
beginnen. Je hebt een leuk reis-idee of je wil samen met je 
vrienden of familie erop uit trekken. Je hebt een aantal specifieke 
reiswensen of je kan enkel in één bepaalde periode op reis gaan. 
Redenen om voor een reis op maat te kiezen zijn er genoeg. Het 
allerbelangrijkste is dat je jouw vragen mag stellen en dat je weet 
dat wij samen met jou op zoek gaan naar passende antwoorden.

Reisdromen prikkelen 
Weten wat je precies wil is niet altijd gemakkelijk. Wijzelf en onze 
reisvrijwilligers doen daarom graag een aantal voorstellen aan 
jou. We stellen bepaalde reisideeën voor, maar data en invullingen 
liggen nog niet vast. Wie zich kan vinden in een bepaald voorstel, 
gaat mee aan tafel zitten. Samen stippelen we de reis verder uit 
en jij bepaalt mee wanneer de reis doorgaat, wat jullie precies 
gaan doen enz.
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Eddy en Hilde zijn twee ervaren reisbegeleiders. Ze nemen 
jou graag mee naar Allicante om je er onder te dompelen in de 
Spaanse cultuur. Ze kennen de streek heel goed en hebben 
goede contacten met de lokale bevolking. Ze trekken in september 
graag naar het Spaanse vakantieverblijf, waarvan ze de eigenaars 
persoonlijk kennen en misschien kan jij wel mee. Met een kleine 
groep van max. 6 reizigers plan je samen met Eddy en Hilde een 
reis zoals jullie het graag hebben. De richtprijs voor deze reis 
ligt tussen 1299 en 1499 euro voor een dikke week onder de 
Spaanse zon. Beslis samen of jullie het vliegtuig nemen of met een 
minibusje een roadtrip tot in Allicante maken.

voorstellen  
reizen op maat

Wil je graag dat er op maat gewerkt wordt en 
rekening wordt gehouden met jouw wensen, laat 

je dan inspireren door deze reisvoorstellen. Bij het 
plannen van een reis op maat komen we samen met 

alle geïnteresseerde reizigers. Hierbij aanwezig zijn is 
noodzakelijk om op jouw maat te kunnen werken!

Spreekt een van de reisvoorstellen jou aan? Geef dit 
aan op het interesseformulier.

SPAANSE
ZON

Reisbegeleiders
eddy & hilde
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SPAANSE
ZON

Jasper, Tim en Emma zijn 3 echte ‘Oranjenaars’ die houden van 
reizen. Ze deden al heel wat ervaring op in verschillende projecten 
binnen Vrijetijdspunt. In de zomer van 2020 willen ze graag met 
een groep op reis. Met de rugzak op stap, het bos in, een 
nachtje slapen in een tent... Het mag voor hen al net iets 
avontuurlijker. Heb jij ook zin om samen met hen een avontuurlijke 
(mid-) week te beleven? Heb je zelf ideëen die je hierover graag 
deelt?

Deze reis richt zich specifiek op jongeren tussen 18 en 30 
jaar.

MET DE RUGZAK  
OP STAP

Hou je er van om cultuur te snuiven tijdens de vakantie? Dan is 
een Nijlcruise een geweldige ervaring! Je vaart over de langste 
rivier ter wereld en komt langs de beroemde piramides uit de 
eeuwenoude geschiedenis van Egypte. Dit is een reis die we 
kunnen aanbieden in de wintermaanden. De temperatuur in Egypte 
is dan heel aangenaam. Je vliegt op Hurghada en verblijft de eerste 
en laatste dagen in een all-in hotel. De cruise zelf duurt 5 dagen 
(4 overnachtingen op de boot). Vertrekdata, de lengte van de 
reis, welke excursies jullie zullen doen bespreken we samen. De 
richtprijs van deze reis ligt tussen 1199 en 1399 euro.

CRUISEN OP  
DE NIJL-30

Reisbegeleiders
eddy & hilde

Reisbegeleiders
Jasper, Tim & Emma
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In de zomer van 2019 ging Julie samen met haar vrienden op reis naar Teuven. Op 
reis gaan met de mensen die ze goed kent, is voor haar heel belangrijk. Daarom 
kwam Julie met haar vriendengroep bij Vrijetijdspunt aankloppen. We zaten met 
z’n allen aan tafel en ieders reiswensen werden besproken. Samen gingen we op 
zoek naar reisbegeleiders en koks. We vonden een leuk vakantiehuis en prikten 
data die voor iedereen pasten. “Voor onze reis in 2020 stellen we opnieuw de 
vraag voor een reis op maat aan Oranje!”

MET JE VRIENDEN
OP REIS

op een geslaagde 
vakantie !

- Julie

"HET IS HEEL BOEIEND OM 
SAMEN JE REIS VOOR TE 
BEREIDEN. ZO WORDEN 
WE AL EEN HECHTE GROEP 
VOOR VERTREK EN IS ER 
RUIMTE VOOR IEDERS 
IDEEËN EN WENSEN.” 
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op een geslaagde 
vakantie !



HOTEL O’MER



43Reisbrochure     2020

In hotel O’mer ga je gewoon op hotel: Je checkt je valiezen in 
en je slaapt in een echte hotelkamer met je eigen badkamer.  
‘s Morgens geniet je van een heerlijk ontbijtbuffet.  
 
 O’mer organiseert en begeleidt dagelijks activiteiten. Je 
gaat samen op stap en leert nieuwe mensen kennen. En je 
hoeft je nooit zorgen te maken: een begeleider geeft een 
antwoord op jouw (ondersteunings-)vragen, 24 op 24. 
 

Wie kan in hotel O’mer op vakantie?
Iedereen die van de Belgische Kust wil genieten, met of 
zonder beperking. Hotelgasten met een ondersteuningsnood 
kunnen met een persoonsvolgend budget rekenen op 
professionele begeleiding, toffe activiteiten en drie 
maaltijden per dag.
 

Momenteel is het hotel in Blankenberge niet 
rolstoeltoegankelijk. We besloten een grondige renovatie 
te doen. Zo wordt het hotel in de toekomst toegankelijker. 
Tijdens de verbouwingen verhuizen we tijdelijk naar een 
prachtige locatie in Brugge. We verkennen niet alleen Brugge 
maar gaan ook vaak naar Blankenberge om de zeelucht op te 
snuiven en de genieten van de Belgische kust.

Welke activiteiten organiseert hotel O’mer?
We vinden het belangrijk om te weten wat jij leuk vindt. Heb 
je een leuk idee? Stel het dan zeker voor.
We organiseren zowel activiteiten binnenshuis als 
buitenshuis.  Een strandwandeling met ondergaande zon, 
naar de markt, een concert beleven… maar ook samen 
aperitieven, taart bakken… 

 

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

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

Meer info 

HOTEL O’MER
VAKANTIE VOOR IEDEREEN

Hotel O’mer dat is vakantie op jouw maat. Iedereen is welkom in hotel O’mer. Vakantiesfeer 
ontmoeting, beleving en ontspanning staan voorop. Hotel O’mer biedt specifieke 

ondersteuning volgens jouw wensen.
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INTERESSEFORMULIER

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

Reizen

Voornaam + Naam

Straat + nr./bus

Postcode

Tel/GSM

Rijksregisternr.

Beschrijving beperking

ik reis graag met

Reisbrochure

Gemeente

E-mail

Geboortedatum

Ge
ge

ve
ns Geslacht        Man
Vrouw

Ik stel me kandidaat voor volgende reizen:

GRAAG IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. - GEEF 3 REISKEUZES OP OM MEER KANS TE MAKEN OP EEN REIS

Ik wil de reisbrochure via mail ontvangen.
Ik wil de reisbrochure op papier blijven ontangen.

We werken graag mee aan een duurzame wereld. Daarom willen we in de toekomst minder reisbrochures op 

papier laten drukken. Wil je de reisbrochure op papier blijven ontvangen? Duidt dit dan expliciet hier aan:

1ste keuze
naam reis:

2de keuze
naam reis:

3de keuze
naam reis:

Ik wil een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis en betaal daarvoor extra. (De annulatiekost vind je bij de uitleg van de reis)

Ik wil een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis en betaal daarvoor extra. (De annulatiekost vind je bij de uitleg van de reis)

Ik wil een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis en betaal daarvoor extra. (De annulatiekost vind je bij de uitleg van de reis)

Vergeet de achterkant 
 niet in te vullen!

Ik kies voor een reis op maat en dit is mijn vraag/voorstel:
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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 ............................

Rolstoelgebruiker

Nee Ja, maar ik kan stappen met hulp

         Ja, volledig rolstoelafhankelijk                     Manuele rolstoel                  Elektrische rolstoel

Hotel O’mer

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

Verzorging

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

          Ik heb thuisverpleging nodig op reis Ik krijg thuisverpleging thuis / in de voorziening

Extra info rond speciale verzorging/ thuisverpleging:

Datum & handtekening 

Terugsturen naar: Reizen vzw Oranje, Peterseliestraat 100, 8000 Brugge of reizen@oranje.be ten laatste op 6 januari. Wie 
vanaf 7 januari inschrijft, wordt niet meegenomen in de eerste toebedeling en kan enkel nog inschrijven voor eventuele openstaande 
plaatsen. 

Ik heb de verschillende thema’s (genieten - actief - festival - pretpark) goed gelezen en kies een reis die bij mij past.

Datum en handtekening

Extra vragen (omcirkel wat bij jou past)

   Hoe sterk heb jij nood aan nabijheid van een begeleider? (1= niet veel, 5 = veel)         1    2    3    4    5

   Hoe sterk ben jij nood aan afspraken en grenzen? (1= niet veel, 5 = veel)                    1    2    3    4    5

   Hoe zelfstandig ben jij in een nieuwe omgeving? (1= niet veel, 5 = veel)                      1    2    3    4    5

   Hoe sterk heb jij nood aan structuur en duidelijkheid?(1= niet veel, 5 = veel)              1    2    3    4    5
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 zeg ja tegen  
nieuwe 

avonturen!



Ontmoeten Expertise Vrije tijd
op maat

Cultuur Sporten Bijleren

Samen spelenReizen en 
weekends

CONTACT 
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel. 050 47 25 90
reizen@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com 
        Vrijetijdspunt Oranje vzw 

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


