M I J N
VAKANTIE
B O E K

MET MIJN HOOFD IN DE WOLKEN...
“Nieuwsgierig naar de vakantiefoto’s van mijn vrienden. Dat zou ik ook wel eens willen. Hoe begin ik er aan om
een leuke dagtrip of een meerdaagse vakantie te plannen? “
Tijdens een reeks workshops maken wij van je droom iets wat je ook echt kan uitvoeren. We zoeken uit wat
je leuk vindt en wat haalbaar is. Hiervoor komen we enkele keren samen met een groep reisdromers! Elke
deelnemer maakt een vakantiefotoboek. Deze geeft weer waar er tijdens de sessies aan gewerkt is.
Achteraan vind je een lijst met verschillende reisorganisaties die van je droom werkelijkheid kunnen maken.

Workshops
Deel 1: Kennismaking + opmaken checklist vakantieplannen
Deel 2: Mijn ideale vakantiebeeld: droom of werkelijkheid?
Deel 3: Aan de slag: stappenplan vakantietrip plannen.

Veel droomplezier!
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Organisaties die toegankelijke reizen organiseren in binnen en buitenland

www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/transport/

Voor mensen met een beperking
•
www.visitflanders.com
•
Of vraag je papieren versie aan via toegankelijk@toerismevlaanderen.be

Meer Mobiel

Voor mensen met een beperkt inkomen
•
www.vakantieparticipatie.be

verblijf
Aangepaste verblijven in Vlaanderen, al dan niet met zorgomkadering

•
•
•

+32 11 26 50 30
info@meermobiel.be
www.meermobiel.be

Trein (NMBS)
•
•
•
•

Bus

Hulp bij het plannen van je reis met de trein en je persoonlijke assistentie
www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigers-met-beperkte-mobiliteit
02 528 28 28 (elke dag van 7u tot 21u30).
Kortingskaart verhoogde tegemoetkoming via
www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/verhoogde-tegemoetkoming

Voor personen met een beperking
•
www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/zoek-een-verblijf
•
Of vraag de brochure aan via www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures

•
•
•

Voor personen met een beperkt budget
•
www.vakantieparticipatie.be
•
Rap op Stap is een laagdrempelig reisbureau: 02 504 03 91

Mindermobielencentrale

verzorging
Je hebt verzorging nodig tijdens je vakantie in Vlaanderen?
•
www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/zorg-en-assistentie

•
•

Contacteer de lijn of belbuscentrale in de provincie waar je de bus of tram wilt nemen.
www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/toegankelijkheid
Contacteer de MIVB om een bus, tram of metro te nemen in Brussel, via 02 515 23 65,
via het contactformulier op de website www.stib-mivb.be of via de telefoon bij het loket.

De MMC biedt verplaatsingsmogelijkheden aan aan mensen met een laag inkomen en
een beperkte mobiliteit.
www.mindermobielencentrale.be

Meer info om je reis of daguitstap in Vlaanderen voor te bereiden volgens jouw
specifieke noden en wensen vind je hier:
•

Voor mensen met een beperking: www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid

•

Voor mensen met een beperkt budget: www.vakantieparticipatie.be

CONTACT
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel. 050 47 25 90 / 09 327 05 75
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com
Vrijetijdspunt vzw Oranje
Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot vrijdag: van 10 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.
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