
Reizen & weekends
Dromen over reizen start hier

Hotel O’mer
Vakantie voor iedereen

Vrijdag 10/12

OC De Troubadour
Vlaswaagplein 3,
Bissegem

Gratis

Kortrijk

Het verblijf
Hotel Klausberg ligt in Steinhaus. Het hotel telt 52 kamers. Elke 
kamer telt 2, 3 of 4 bedden en heeft een eigen badkamer.
We verblijven er volpension. ‘s Middags gaan we niet terug naar 
het hotel om te eten, maar mogen we eten in een gezellige stube 
aan de pistes. ‘s Avonds staat er een uitgebreid menu voor ons 
klaar, inclusief saladebar.  Het hotel ligt vlak bij de start van de 
skipistes. 

Kandidaat stellen voor deze reis?
Inschrijven kan door te mailen naar reizen@oranje.be of te bellen 
naar 050 47 25 90. We ontvangen je kandidaatstelling graag voor 1 
oktober.

"KIES DE FORMULE DIE 
BIJ JE PAST: EEN ACTIEVE 
SKIVAKANTIE OF GENIETEN 
VAN DE WINTERSE PRACHT 
EN PRAAL IN DE BERGEN VAN 
ITALIË.”
 

Tijd voor een deugddoende vakantie? Hotel O’mer ontvangt 
je met open armen.

Hotel O’mer is er voor alle liefhebbers van zon, zee en strand 
die op zoek zijn naar een comfortabel bed, een heerlijk ontbijt en een 
gezellige plek om te verblijven. Maar Hotel O’mer is meer dan een dak 
boven je hoofd.

Ons team organiseert en begeleidt dagelijks ook activiteiten in 
en rond Blankenberge. Je kunt zo samen op stap gaan en nieuwe 
mensen leren kennen. En je hoeft je nooit zorgen te maken: een 
begeleider geeft een antwoord op al jouw (ondersteunings)vragen, 
24 op 24, 7 op 7.

Uitwaaien doen we met een wandeling op het strand of een fietstocht 
door de Uitkerkse Polders. Of misschien brengen we wel een bezoekje aan 
SeaLife of het serpentarium? Uiteraard staat ook lekker eten en drinken op 
het programma, elke dag opnieuw.

Laat je verrassen door het activiteitenaanbod van onze medewerkers. 
Samen halen we het maximum uit jouw vakantie!

Er even tussenuit ... met respijtzorg
Heb je recht op respijtzorg? Deze ondersteuningsvorm staat los van het 
normale zorgbudget en kan gebruikt worden om jouw vakantie in Hotel O’mer 
door te brengen. Is er respijtzorg beschikbaar? Grijp dan je kans en 
geniet van een ontspannende vakantie aan zee bij Hotel O’mer!

Consciencestraat 45, Blankenberge

050 41 13 49

Maandag - vrijdag van 9 - 12 uur

info@hotelomer.be

Hotelomer

www.hotelomer.be

Optie skivakantie
Genoeg skipistes voor ons in ski-arena Klausberg, wel 33 kilometer. De 
gevorderde skiërs kunnen zelfs oversteken naar skigebied Speikboden. 
Ook de beginnende skiërs komen aan hun trekken op de lift dicht bij 
het hotel. Iedereen krijgt een halve dag skiles door een gediplomeerde 
ski-leraar van JOSK.

Optie wintervakantie
Is skiën niet direct jouw ding of heb je het nog nooit gedaan? Geen nood, je 
kan ook genieten van een fijn reis in de bergen en de sneeuw. We 
gaan eens met een lift naar de top van een berg. Misschien trekken we wel 
een paar langlauflatten of sneeuwraketten aan. Daarmee geraken we iets 
vlotter door de sneeuw. Een mooie wandeling, terrasje of lekker taartje 
hoort er natuurlijk ook bij!

Combinatie
Weet je nog niet goed of skiën iets voor jou is, maar probeer je graag 
eens? Dan kan je er ook voor kiezen om halve dagen te skiën en 
in de namiddag deel te nemen aan het programma van de 
wintervakantie. In dit geval betaal je wel de prijs voor de skivakantie, 
gezien er voor jou een skipas en materiaal is voorzien.

Sneeuwvakantie 
Steinhaus, Italië

Van donderdag 13 januari 2022 (avond) 
tot vrijdag 21 januari 2022 (ochtend)

2 nachten op de bus, 6 nachten ter plaatse

Vertrek vanuit Roeselare

Bus  

Hotel

Min. 12 - max. 20 reizigers

5 reisbegeleiders + 2 skimonitoren

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 1 199,00

Optie annulatieverzekering: € 77,94

Doorlopend van 19 - 22 u
Presentatie om 19.30 u 

Zaterdag 11/12

vzw Oranje
Brouwerijstraat 7
Sijsele

Gratis

Brugge

Doorlopend van 18 - 22 u
Presentatie om 19.30 u 

HOTEL O’MER,  
DA’S ONGEDWONGEN 
GENIETEN IN EEN 
KLEINSCHALIG, SFEERVOL 
EN ROLSTOELTOEGANKELIJK 
HOTEL.

Reis

in de kijker

Eenmaal per jaar opent het reiscafé z’n deuren. De toog 
wordt opgeblonken en de leukste foto’s van afgelopen 
reisseizoen worden bovengehaald.

Luister naar de reisverhalen van andere reisgroepen, 
maak kennis met reisbegeleiders, neem een kijkje in de 
reisbrochure voor 2022 en krijg een antwoord op al je 
vragen.
Voor al wie nog wil nagenieten van de zomer en graag al 
begint te dromen van z’n volgende reis.

Kom de reissfeer opsnuiven in Brugge of Kortrijk!

Reiscafé
Reisbrochure

Kan je er niet bij zijn op één van onze reiscafés maar ben 
je wel geïnteresseerd in onze reizen? Schrijf je dan in op 
onze digitale nieuwsbrief en ontvang de reisbrochure in 
je mailbox!

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via 
www.vrijetijdspunt.com

Liever een exemplaar op papier? Laat het ons weten via 
reizen@oranje.be

“ 

”

Optie skivakantie

Van donderdag 13 januari 2022 (avond) 
tot vrijdag 21 januari 2022 (ochtend)

2 nachten op de bus, 6 nachten ter plaatse

Vertrek vanuit Roeselare

Bus  

Hotel

Min. 5 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 1 019,00

Optie annulatieverzekering: € 66,24

Optie wintervakantie


