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Een nieuw jaar vol reisavonturen
Beste reiziger

Wanneer je deze reisbrochure te zien krijgt, zijn de dagen al korter en de temperaturen lager 

geworden. Tijd dus om plannen te maken voor de lente en zomer. Want één ding is zeker: 

dromen over reizen is belangrijk!

Nog leuker is natuurlijk om ook echt op reis te gaan. Dat kan!

We nemen je graag mee in een divers aanbod reizen, voor elk wat wils. Het aanbod wordt elk 

jaar groter, zodat we iedereen kunnen bedienen met een reis volgens zijn/haar voorkeur.

Blader zeker ook eens door naar pag. 46 om de reizen op maat te leren kennen. We luisteren 

graag naar jouw reisdroom. Wie weet zijn er nog mensen met eenzelfde wens en kunnen 

jullie samen een reis maken?

Ga voor het haardvuur zitten met een drankje in de ene en deze reisbrochure in de andere hand. 

Neem je tijd om door de reisbrochure te bladeren en maak alvast plannen voor 2022.

We kijken ernaar uit om jou opnieuw te mogen ontmoeten op één van onze reizen.

Reislustige groetjes,

Jolien MichielsMarlies Vandaele Silke Delatter
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WIE ZIJN WIJ  

Groep Ubuntu gaat als sociale netwerkorganisatie net die stap 
verder. Wij verleggen de standaard voor kwetsbare mensen en 
gezinnen. We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde 
plek in de samenleving, dat doen we door hen te versterken. Vanuit 
een actief luisteren naar hen en hun netwerk zoeken we samen naar 
unieke, creatieve antwoorden. Echt, maar dan ook echt maatwerk!

Mensen sterker maken maakt ook ons sterker. We worden 
algemeen erkend en gewaardeerd voor onze agogische kennis en 
onze uitgebreide expertise zowel op vlak van cognitieve training 
(mediërend agogisch handelen, breinbreker) als onze aanpak rond 
wellbeing (gentle teaching). Sterke inhoud en een warme aanpak 
voor de beste kwaliteit van leven.

Activiteiten, dienstverlening en werkplekken creëren we én voor 
mensen met een (vermoeden van) beperking én voor zij die verder 
van de arbeidsmarkt staan. Anders en sectoroverschrijdend! We 
zoeken naar kruisbestuiving over sectoren heen en in verbinding met 
de buurt. We vinden het immers heel normaal dat echt iedereen de 
kans krijgt om bij te dragen aan een warme, solidaire leefomgeving. 
Mens zijn doe je samen. Iedereen zorgt voor iedereen.

De Stroom maakt deel uit van Groep Ubuntu. Groep Ubuntu is actief 
in regio Zuid-West-Vlaanderen.

Oranje bouwt aan een open en ontvankelijke samenleving 
waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich 
tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard 
van de beperking. 

We gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de 
samenleving.  Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we 
vinden het belangrijk dat iedereen z’n vraag kan stellen. Om een 
antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving 
waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in 
gespecialiseerde zorg waar nodig. 

In de praktijk zet Oranje in op sociaal ondernemerschap. Het 
sterker maken van buurtnetwerken, samenwerkingen realiseren 
binnen en buiten de non-profit en inzetten op alternatieve 
financieringsvormen.

Daarnaast engageert Oranje zich voor het optimaliseren van ons 
bestaande dienstverleningsaanbod en het investeren in nieuwe 
projecten.

Vrijetijdspunt is een initiatief van Oranje vzw. Oranje vzw is actief in 
regio Noord-West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

vzw Oranje Toerisme en vzw De Stroom zijn lid van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
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VOOR JE  
BEGINT

Dromen over reizen start hier! Onze groepsreizen staan voor 
plezier in kleine groepen met enthousiaste reisbegeleiders. Samen 
ontdek je bijzondere plekken en beleef je de tijd van je leven.
 
Vol trots presenteren we jullie deze reisbrochure met reizen in 
2022. We kiezen in het nieuwe aanbod voor vakanties dichtbij en 
in kleine groepen. Er is voor elk wat wils: van sportieve reizen tot 
genieten van een luilekkervakantie.

Via de nieuwsbrief en de website blijf je doorheen het jaar op 
de hoogte van vrije reisplaatsen en extra reizen.

Wat bieden we?
Inspraak op reis
We spelen graag zoveel mogelijk in op wat jij als reiziger wil. Wat 
je ter plaatse allemaal doet: de menu’s, uitstappen, activiteiten, 
wandelingen... bepaal jij zelf, samen met je reisgenoten en de 
begeleiders. Op die manier geniet je maximaal van jouw vakantie. 

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

Begeleiders als persoonlijke gidsen
De reizen worden voorbereid en begeleid door vrijwilligers. 
Ze worden hiervoor ondersteund door de beroepskrachten 
van het reisteam. De vrijwilligers die de reizen begeleiden 
zijn enthousiaste en competente mensen met een groot 
probleemoplossend vermogen. Bovendien kunnen ze 24 uur op 24 
beroep doen op een beroepskracht van Oranje en De Stroom.

Als vakantieganger kan je erop rekenen dat de reis degelijk 
voorbereid is en dat er ten allen tijde begeleiding in de buurt is. 
Je krijgt hulp bij het beheren van jouw zakgeld en medicatie, 
indien je aangeeft dit nodig te hebben. 

Opgelet: de reisbegeleiders nemen in principe geen 
verzorgende of verpleegkundige taken op zich. Daarvoor 
schakelen we indien nodig thuisverpleging in, ook in het 
buitenland. Even helpen bij bijv. het strikken van je schoenen, 
doen onze vrijwilligers uiteraard wel. Je kan tijdens de reis 
steeds bij hen terecht als er iets is. 

"BIJ HET SAMENSTELLEN 
VAN HET AANBOD HOUDEN 
WE STERK REKENING 
MET JOUW COMFORT ALS 
REIZIGER” 
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Persoonlijke infofiche
We vragen alle reizigers om een persoonlijke infofiche 
in te vullen. Dit is een uitgebreide vragenlijst over 
jouw medische en persoonlijke gegevens. Het is voor 
de begeleiding van het grootste belang dat zij op de 
hoogte zijn van mogelijke allergieën en medische 
aandachtspunten. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat alles 
vlot verloopt op reis.

De persoonlijke infofiche kan je online invullen. Je krijgt 
de link toegestuurd na de bevestiging van jouw reis. Lukt 
het niet om ze op die manier in te vullen? Contacteer dan 
gerust een medewerker van De Stroom of Oranje. 

De gegevens van de infofiche worden jaarlijks vernietigd, 
waardoor je dit formulier elk jaar opnieuw moet bezorgen.  

Medicatie
Als je tijdens de reis medicatie moet nemen, dan vragen 
we jou om deze in aparte doosjes/verpakkingen per dag 
te steken, voorzien van een naamlabel. Zorg voor twee 
extra porties medicatie als reserve. Indien je de medicatie 
niet zelf kan innemen, hebben we een doktersattest 
nodig waarop staat welke medicatie je mag krijgen.

samen maken we 
jouw reis  
onvergetelijk!Wat verwachten we?

We doen onze uiterste best om van je reis een onvergetelijke 
tijd te maken. Opdat dit zou lukken, verwachten we een 
aantal zaken van onze deelnemers. Deze vermelden we bij de 
voorstelling van de reis. Hou hier rekening mee bij het kiezen 
van jouw reis en/of weekend.

Als je inschrijft voor één van onze groepsreizen, ga je ermee 
akkoord dat we in groep reizen en alle activiteiten 
in groep doen. Vooraf wordt voldoende naar jullie 
verwachtingen gepolst. Het naleven van afspraken, gemaakt 
in groep, vinden we belangrijk.

Elke reis heeft een minimaal en maximaal aantal deelnemers. 
Het minimum moet behaald worden om de reis effectief 
te laten vertrekken. Mannen en vrouwen slapen in 
aparte kamers. Reeds bestaande koppels kunnen bij hun 
kandidaatstelling wel aanvragen om een kamer te delen. Het 
samen slapen kunnen we niet garanderen, maar we doen 
uiteraard ons uiterste best naar jullie wens te luisteren. Het 
is dus mogelijk dat je toch een kamer zal delen met andere 
reisgenoten.

9Reisbrochure     2022
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Over onze prijzen
 
All-in formule
Alle reizen en weekends hebben een all-in formule. Dit betekent 
dat er in principe geen onverwachte kosten zijn. De begeleiding, 
het verblijf, het eten en drinken, uitstappen, terrasjes, 
taksen en een reisbijstandsverzekering zitten allemaal in de 
aangegeven reissom vervat. Je weet dus vooraf perfect wat je 
reis zal kosten!

Uiteraard kan iedereen op reis zelf wat zakgeld meenemen voor 
persoonlijke uitgaven. Indien nodig kunnen de reisbegeleiders je 
hierin ondersteunen.

Thuisverpleging
Als je tijdens de reis thuisverpleging nodig hebt, dan vul je dit in 
op je kandidaatstelling en persoonlijke infofiche.  Vinden wij op 
basis van jouw persoonlijke infofiche dat de tussenkomst van 
een verpleegkundige voor jou nodig is (ook al krijg je die thuis 
niet), dan contacteren we jou hierover. In dat geval zullen we 
wel thuisverpleging aanvragen, zodat je ook op reis de nodige 
hulp krijgt bij je verzorging.

In België is dit doorgaans terugbetaald door de mutualiteit. 
Voor verpleging in het buitenland, moet je mogelijks zelf een 
deel betalen. De eventuele kosten hiervan zijn ten laste van de 
reiziger. 

Annulatieverzekering
Voor elke reis uit ons aanbod kan je een bijkomende 
annulatieverzekering nemen. Dit kan je zelf doen via je eigen 
verzekering of via onze organisatie. We werken hiervoor samen 
met een extern verzekeringskantoor. De annulatieverzekering 
bedraagt 6,5% van de reissom. Je kan de annulatieverzekering 
aanvragen bij inschrijving en vóór het ondertekenen van het 
reiscontract.

Enkel wie over deze of een eigen annulatieverzekering 
beschikt, kan in geval van annulatie door overmacht (ongeval, 
ziekte, overlijden…) rekenen op een terugbetaling van de 
reis. Geen zin in de reis of een groep die je niet ligt, zijn geen 
geldige redenen tot annulatie. 
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" SPLITS JE DE SOM VAN 
DE REIS GRAAG OVER 
MEERDERE BETALINGEN? 
DAT KAN IN ALLE 
DISCRETIE. “

Betaalbaarheid
van je reis

Prijsbepaling 
We maken zoveel mogelijk gebruik van kortingen en 
acties. Hoog- en laagseizoen en feestdagen hebben 
invloed op de prijs. Veel zaken in de samenleving zijn 
duurder geworden, zoals prijzen van voeding, brandstof 
etc. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de prijzen van 
ons reisaanbod.

Afbetalingsplan
Omdat iedereen de kans verdient om op reis te gaan, 
bieden we de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te 
vragen. Met een afbetalingsplan splitsen we de reissom 
in kleinere delen om zo de betaling haalbaar te maken. 
Elke aanvraag wordt individueel en discreet behandeld. 
Contacteer ons bij inschrijving indien je hiervan gebruik 
wenst te maken.

Tussenkomst gemeente of mutualiteit
Sommige steden en gemeenten of ziekenfondsen 
geven een vakantietoeslag. Dit verschilt van instantie 
tot instantie. Je informeert best bij je gemeente of 
ziekenfonds of je hier recht op hebt. We geven je graag 
het attest om de vakantietoelage te bekomen.

Je krijgt de gedetailleerde voorwaarden van de 
annulatieverzekering toegestuurd samen met het reiscontract. 
Je kan deze ook opvragen op voorhand. Heb je vragen of moet 
je je reis annuleren? Wij brengen je in contact met de externe 
verzekeraar. 

Reizen & corona
We trekken de kaart van veilig reizen door te kiezen voor 
kleine groepen van maximum 7 deelnemers en 2 begeleiders. 
Onze reizen vinden plaats binnen de Europese Unie. Alle 
reisbegeleiders krijgen een vorming rond veilig reizen en kunnen 
24/7 contact opnemen met een beroepskracht. 

We volgen de maatregelen die gemaakt worden rond veilig 
reizen binnen de Europese Unie. Een COVID-certificaat 
kunnen voorleggen is bv. zo’n maatregel. 

Ook op reis verwachten we dat we regelmatig een certificaat 
moeten voorleggen. Vaak is dit nodig om te kunnen reizen of 
om deel te kunnen nemen aan toeristische activiteiten (bv. 
horeca, cultuur…). Daarom vragen we jou om bij inschrijving 
aan te geven of je over een COVID-certificaat beschikt voor de 
volledige duur van de reis.

We zijn als organisatie niet in de praktische mogelijkheid om 
tijdens de reis deelnemers te laten testen voor het bekomen 
van een COVID-certificaat. In geval van ziekte of risicocontact, 
ondernemen we vanzelfsprekend wel de nodige stappen richting 
testing.

We communiceren alle maatregelen voor vertrek aan de reiziger 
en volgen deze gedurende de reis ook strikt op. 

We vragen jullie om te vertrouwen op onze nauwkeurige 
opvolging. De veiligheid van onze deelnemers en begeleiders 
staat altijd op de eerste plaats. Daarom hopen we op 
jullie begrip bij eventuele last-minute wijzigingen aan het 
reisprogramma. Hierover zal steeds duidelijk op voorhand 
gecommuniceerd worden.
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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 je 
graag aan om goed na te denken over die keuze.

Op de actieve reizen staat elke dag een uitstap gepland. 
Vaak neem je een picknick mee en is het belangrijk om 
ongeveer 5 km te kunnen wandelen, gespreid over een 
volledige dag. 

Voor de sportieve reizen is een goede basisconditie 
vereist. Bij deze reizen staat telkens vermeld wat de 
minimumvereisten zijn om te kunnen deelnemen aan deze reis. 
Weet je niet goed of je in aanmerking komt voor een bepaalde 
reis? Neem contact met ons op.

Bij rustige reizen is het schema wat minder druk gevuld. 
Luilekkeren in de zon, een terrasje doen, lekker eten en 
geregeld een uitstap, maar op een aangepast tempo. 

Kies een reis die bij jou en jouw mogelijkheden past. 
Voor bepaalde reizen hebben we een bepaalde doelgroep voor 
ogen (bv. -30-jarigen). Dit staat steeds duidelijk aangegeven 
bij de reizen waarvoor dit van toepassing is.

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

Ook na inschrijving communiceren we zoveel mogelijk per e-mail. Heb je geen e-mailadres 
dan sturen we alle informatie toe per post. Je kan dit aangeven bij inschrijving.

Hoe kandidaat  stellen?
Heb je deze brochure goed doorgenomen en de reis van jouw 
dromen gezien? Dan is het tijd om je kandidaat te stellen. Dit 
doe je door het online formulier in te vullen, het formulier op het 
einde van deze brochure op te sturen met de post of telefonisch 
contact op te nemen om samen het formulier in te vullen. 
Ondervind je moeilijkheden om je kandidaat te stellen? Geef ons 
een seintje.

• Oranje: Peterseliestraat 100, 8000 Brugge  
050 47 25 90 / reizen@oranje.be

• De Stroom: Sint-Janslaan 1, 8500 Kortrijk  
056 35 30 17 / reizen@destroom.be

Kandidaat stellen kan schriftelijk tot en met maandag 
10 januari 2022 om 23.59 uur. Wie vanaf 11 januari een 
aanvraag doet, wordt niet meegenomen in de eerste verdeling 
van de openstaande reisplaatsen.

Het is NIET zo dat wie zich eerst kandidaat stelt, 
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. 

We vragen om twee voorkeuren op te geven. Wil je graag 
deelnemen aan een extra reis of weekend? Dan kan je dit 
aangeven op je interesseformulier.

Je kan ons ook steeds contacteren voor een reis op maat. Meer 
hierover op p. 47 in deze brochure.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQSIUL2NKZs8siZtI41x4evqOQBq6BwICgwrh-c3s0NU4RIQ/viewform?usp=sf_link
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Bevestiging van je reis
Na het verzamelen van alle kandidaten, maken we een zo 
evenwichtig mogelijke groepsverdeling. We streven er naar 
om iedereen in eerste instantie één reis toe te kennen. Bij de 
groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de leeftijd, 
de man-vrouwverdeling, de zorgzwaarte van de deelnemers en of 
je vorig jaar mee kon op een reis.

Zijn er toch nog vrije plaatsen in ons reisaanbod? Deze 
communiceren we via de nieuwsbrief.

Je krijgt van ons ten laatste op dinsdag 1 februari nieuws 
over jouw kandidaatstelling. Samen met de bevestiging ontvang 
je van ons een reiscontract. Neem dit reiscontract door en 
bezorg dit ondertekend terug voor de datum die we meegeven 
bij de bevestiging van de reis. Met het reiscontract bevestig je 
jouw deelname aan de reis en is een bindende overeenkomst 
gemaakt. Opgelet: het contract moet ondertekend worden 
door de reiziger zelf of zijn/haar bewindvoerder/wettelijke 
vertegenwoordiger, indien van toepassing.

Ontmoetingsmoment
Wie eerder een reis bij ons boekte, weet dat we veel aandacht 
besteden aan een ontmoetingsmoment voor vertrek. Op dit 
moment leer je je medereizigers kennen, wordt het programma 
besproken en kan je al je vragen stellen. 

Het ontmoetingsmoment gaat door in dezelfde regio als de 
vertrekplaats van de reis, tenzij we dit samen anders afspreken. 

Voor reizen korter dan 3 nachten organiseren we geen 
ontmoetingsmoment.

Stappenplan 
voor jouw 
vertrek

Bezorg ons ten laatste op maandag 10 januari voor 
23u59 jouw kandidaatstelling. 

Ten laatste op dinsdag 1 februari weet je aan welke reis je 

kan deelnemen. 

Als je mee kan op de reis van jouw voorkeur, dan krijg je van 

ons een reiscontract toegestuurd. Stuur het reiscontract 

terug voor de datum die bij de bevestiging gecommuniceerd 

wordt.

Je ontvangt kort na het ondertekenen van het reiscontract de 

factuur. Betaal deze binnen de opgegeven termijn.  

Vul de persoonlijke infofiche zo volledig mogelijk in. Deze 

ontvang je via mail of (op vraag van de deelnemer) per post. 

Maak kennis met je medereizigers en reisbegeleiders tijdens 

het ontmoetingsmoment.

Een tweetal weken voor vertrek ontvang je een e-mail of 

brief met alle praktische informatie over jouw reis.

Vertrek op reis/weekend en geniet!

1

2

3

4

5

6

7

8
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ALLE REIZEN OP EEN RIJ  

13 - 21 januari SKIVAKANTIE STEINHAUS, Italië 57 € 1 199  

10 - 16 april BORDEAUX, Frankrijk 25 € 999

6 - 8 mei OOSTENDE, Kust, België 17 € 359

13 - 15 mei OOSTENDE, Kust, België 17 € 359

20 - 23 mei SLENAKEN, Nederland 26 € 599

30 mei - 3 juni DOMBURG, Zeeland, Nederland 18 € 629

3 - 5 juni KEULEN & PHANTASIALAND , Duitsland 27 € 529

3 - 5 juni KAMPEERWEEKEND POLLINKHOVE, Westhoek, België 19 € 199

24 juni - 1 juli BENESVILLE, Normandië, Frankrijk 28 € 849

4 - 8 juli BEAUMONT, Henegouwen, België 29 € 599

15 - 17 juli SCHLAGERWEEKEND, Oostduinkerke, Kust, België 20 € 459

15 - 19 juli LE VAL JOLY, Frankrijk 30 € 399

22 - 29 juli KLIMVAKANTIE GRANDMENIL, Ardennen, België 43 € 839

22 - 29 juli VOEREN, Voerstreek, België 31 € 819

29 juli - 5 augustus REUSEL-DE-MIERDEN, Noord-Brabant, Nederland 32 € 899

29 juli - 5 augustus COCHEM, Moezel, Duitsland 33 € 899

29 juli - 5 augustus GRANDMENIL, Ardennen, België 34 € 839

30 juli - 6 augustus BOULOGNE-SUR-MER, Opaalkust, Frankrijk 35 € 829

5 - 12 augustus REUSEL-DE-MIERDEN, Noord-Brabant, Nederland 21 € 929

5 - 12 augustus WELLERLOOI, Nederland 36 € 849

5 - 12 augustus COCHEM, Moezel, Duitsland 33 € 899

-30

-30

Last minute prijs: € 1 049

Pagina Seizoen
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Wanneer

Vertrekplaats

Prijs

Aantal dagen 

Vervoer

Type verblijf

Aantal reizigers

Aantal reisbegeleiders 

Optie annulatieverzekering

Meer info

Laagseizoen

Hoogseizoen

Volledig rolstoeltoegankelijk 

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Niet rolstoeltoegankelijk

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

-30 Jongerenreis
Reizen gericht op jongeren tussen 18 en 30 jaar.

Actief
Uitstappen op een gematigd tempo. 

Sportief
Actieve reizen met veel wandelen, fietsen of bewegen.   
Een goede basisconditie is aangeraden.

Icoontjes

15Reisbrochure     2022

6 - 13 augustus BOULOGNE-SUR-MER, Opaalkust, Frankrijk 37 € 829

12 - 19 augustus AKERSLOOT, Noord-Holland, Nederland 22 € 899

16 - 18 september FIETSWEEKEND DIKSMUIDE, Westhoek, België 44 € 399

26 - 30 september OOSTDUINKERKE, Kust, België 23 € 559

28 - 30 september DISNEYLAND, Parijs, Frankrijk 38 € 649

7 - 9 oktober RIJSEL, Frankrijk 39 € 399

7 - 10 oktober VRESSE-SUR-SEMOIS, Ardennen, België 40 € 399

-30

Pagina Seizoen
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Oostende
Kust, België

Activiteiten op reis 
Oostende is een bruisende stad waar heel wat te 
beleven valt. Tijdens dit weekend kan je je verwachten 
aan een mooie afwisseling tussen cultuur opsnuiven, 
zee en strand, terrasje doen, een ijsje eten…. En 
misschien nemen we wel een het overzetbootje aan de 
vissershaven.

Met de kusttram ben je ook heel snel in een andere 
kuststad.

Het verblijf 
Je verblijft in een mooi hotel waar alle faciliteiten 
voorhanden zijn.

‘s Morgen kan je er genieten van een uitgebreid 
ontbijtbuffet en elke avond schuif je de voetjes onder 
tafel voor het diner

Rolstoeltoegankelijk
Deze reis is 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. 
De kamers in het hotel zijn goed toegankelijk met de 
rolstoel.

Weekend 1
Van vrijdag 6 mei 2022 (tussen 9 - 11 uur) 
tot zondag 8 mei 2022 (tussen 16 - 18 uur)

Weekend 2
Van vrijdag 13 mei 2022 (tussen 9 - 11 uur)
tot zondag 15 mei 2022 (tussen 16 - 18 uur)

3 dagen, 2 nachten

Weekend 1: vertrek vanuit Brugge
Weekend 2: vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Rolstoeltoegankelijk

Genieten aan de 
Belgische kust

All-in prijs: € 359,00

Optie annulatieverzekering: € 23,34
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Domburg
Zeeland, Nederland

Activiteiten op reis 
Er valt heel wat te beleven op het vakantiepark: een 
tennisbaan, minigolf, een zwemparadijs etc. En als dat 
niet genoeg is, dan ligt de zee op een boogscheut. Je 
staat met een paar minuten wandelen in het levendige 
Domburg. 

Het verblijf 
Het vakantiehuis ligt op een Roompot-vakantiepark. 
De woning zelf is voorzien van alle comfort en zelfs een 
sauna. Hier slaap je mogelijks met 3 personen in één 
kamer.

Beperkt rolstoeltoegankelijk
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.

Van maandag 30 mei 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 3 juni 2022 (tussen 16 - 18 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiepark

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Genieten aan de  
Nederlandse kust

All-in prijs: € 629,00

Optie annulatieverzekering: € 40,89

18



19Reisbrochure     2022

Activiteiten op reis 
Vanuit Pollinkhove sta je snel in Ieper, Diksmuide of 
Veurne. Daar kan je een bezoekje brengen aan talloze 
oorlogsmonumenten, denk aan de Last Post, de 
Dodengang etc. En om de dag af te sluiten, kan je 
proeven van een lekkere trappist van Westvleteren.

Het verblijf 
De camping waar je je tent opslaat, ligt in Pollinkhove, 
een deelgemeente van Lo-Reninge. ‘s Morgens wakker 
worden tussen de fluitende vogeltjes op de boerderij van 
Jo en Els, heerlijk!

Wordt er te veel regen voorspeld voor dit weekend, 
dan verplaatsen we de trip naar een ander weekend in 
september. Dit spreken we samen af.

Kampeermateriaal
Heb je geen eigen kampeermateriaal (tent, slaapzak, 
matje), maar wil je toch graag mee op dit weekend? Dat 
kan! Laat ons bij inschrijving weten wat je nodig hebt en 
we gaan samen met jou op zoek.

Pollinkhove
Westhoek, België

Van vrijdag 3 juni 2022 (tussen 15 - 17 uur)  
tot zondag 5 juni 2022 (tussen 15 - 17 uur)

2 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Camping

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 of 3 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 199,00

Geen annulatieverzekering mogelijk

Kamperen 
op een boerderij
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Schlagerweekend
Oostduinkerke, Kust, België

Activiteiten op reis 
Het hoogtepunt van dit weekend is zondermeer het 
Schlagerfestival in Middelkerke. We reserveerden 
alvast de beste plekjes in de arena. Meezingen doen 
we met o.a. Laura Lynn, Christoff en Kürt Rogiers. 
Smeer je stembanden maar in!

Daarnaast is er zeker tijd voor een gezellig terrasje, 
wandeling op de dijk, een pannenkoek of een ijsje op 
het strand...

Oostduinkerke is the place to be voor garnaalvissers. 
Zetten we tomaat-garnaal op het menu?

Het verblijf 
De vakantiewoning in Oostduinkerke is modern en 
smaakvol ingericht. Het prachtige uitzicht doet je 
meteen tot rust komen. Je kan bijna niet anders dan 
100% genieten.

De slaapkamers zijn op het gelijkvloers en allen voorzien 
van een eigen badkamer. Aan luxe geen gebrek!

Van maandag 15 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 17 juli 2022 (tussen 15 - 17 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Schlagerweekend 
aan zee

All-in prijs: € 459,00

Optie annulatieverzekering: € 29,84
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Activiteiten op reis 
Vanuit het vakantiehuis is er een waaier aan 
mogelijkheden. Shoppen in Eindhoven, kuieren 
door Tilburg of het mooie Vennengebied bij 
Turnhout bezoeken, dat kan allemaal. En als kers op 
de taart staat er een bezoekje aan de Efteling op het 
programma. 

Het verblijf 
Je verblijft in een ruime vakantieboerderij in  
Reusel-de-Mierden. Het huis telt 5 slaapkamers en 3 
badkamers.

Reusel-de-Mierden ligt in de provincie Noord-Brabant, 
tussen de prachtige natuur.

Beperkt rolstoeltoegankelijk
Deze reis is beperkt rolstoeltoegankelijk, voor wie toch 
nog wat kan stappen. Je kan met beperkte hulp de 
transfer maken naar bvb. de auto.

Reusel-de-Mierden
Noord-Brabant, Nederland

Van vrijdag 5 augustus 2022 (tussen 9 -11 uur)  
tot vrijdag 12 augustus 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuisje

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 929,00

Optie annulatieverzekering: € 60,39

Genieten in de 
Nederlandse natuur
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Akersloot
Noord-Holland, Nederland

Activiteiten op reis 
Op en naast de vakantiewoning is heel wat te beleven: 
boerengolf, kanovaren...

Vanuit Akersloot kunnen we ook verschillende richtingen 
uit. Zo is Amsterdam wel een bezoekje waard. 
We kunnen ook naar het stadje Alkmaar en het 
Alkmaardermeer, met een veerboot naar het 
Waddeneiland Texel, genieten van de tulpenvelden en nog 
zoveel meer. 

Ook de kust ligt op een steenworp.

Het verblijf 
Ons vakantiehuis ligt op de gezellige familiecamping 
De Boekel. Op het gelijkvloers bevindt zich 1 kamer met 
badkamer. De andere kamers zijn boven.
En voor wie er graag warmpjes in zit, er is een sauna in 
het huis!

Van vrijdag 12 augustus 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 19 augustus 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Genieten van het 
veelzijdige Nederland

All-in prijs: € 899,00

Optie annulatieverzekering: € 58,44
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Activiteiten op reis 
Een uitstapje naar de markt, een pannenkoek op 
de dijk of een ritje met de go-cart? Je beslist samen 
wat er op het programma staat. Alles op ‘t gemak is het 
motto van deze reis.

Oostduinkerke is the place to be voor garnaalvissers. 
Zetten we tomaat-garnaal op het menu?

Het verblijf 
De vakantiewoning ligt op de grens tussen 
Oostduinkerke en Nieuwpoort. De ideale uitvalsbasis 
voor uitstapjes aan de Belgische kust.
De woning is gezellig ingericht. Alle slaapkamers zijn op 
het gelijkvloers en voorzien van een eigen badkamer. 

Oostduinkerke
Kust, België

Van maandag 26 september 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 30 september 2022 (tussen 15 - 17 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 559,00

Optie annulatieverzekering: € 36,34

Midweek
aan zee
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Activiteiten op reis 
Bordeaux is een stad in Frankrijk. Met de TGV sta je in 
een mum van tijd in het zuidwesten van dit prachtige 
land. 

Bordeaux heeft een prachtig historisch centrum, maar 
het zijn vooral de charmante omliggende buurtjes waar je 
gezellig kan rondkuieren en wegdromen.
Op deze citytrip mogen de echte toeristische highlights 
niet ontbreken, maar maken we zeker ook tijd voor een 
gezellig terrasje.

Het verblijf 
Je verblijft in een fijn hotel in het centrum van de stad. 
In de mooie tweepersoonskamer met eigen badkamer 
kom je helemaal tot rust. ‘s Morgens staat er een lekker 
ontbijt op je te wachten.

Extra info
Tijdens een citytrip ontdek je veel te voet. Een goede 
basisconditie is belangrijk.

De vertrek- en aankomsturen zijn onder voorbehoud. De 
TGV-uren kunnen nog wijzigen in aanloop naar de reis. Je 
wordt hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.

Bordeaux
Frankrijk

Van zondag 10 april 2022 (tussen 5 - 6 uur)  
tot zaterdag 16 april 2022 (tussen 22 - 23 uur)

7 dagen, 6 nachten

Vertrek van station Kortrijk

Minibus  en TGV

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 999,00

Optie annulatieverzekering: € 64,94

Op citytrip in 
Frankrijk
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Slenaken
Nederland

Activiteiten op reis 
Slenaken is de parel van de Voerstreek, ingebed in 
één van de mooiste landschappen van Nederland. Het 
is genieten om door het heuvelachtige landschap 
te rijden. Niet voor niets wordt deze regio ‘Klein 
Zwitserland’ genoemd. Maastricht ligt om de hoek, dus 
winkeltjes, cultuur en terrasjes zijn nooit ver weg.

Het verblijf 
Het hotel verwent ons met mooie 2-persoonskamers en 
elke ochtend een heerlijk ontbijt. Ook ‘s avonds mogen 
we onze voeten onder tafel schuiven voor het diner.
We verblijven niet ver van de grens met ons land. Je kan 
er vanaf het hotel zomaar even te voet van Nederland 
naar België wandelen.

Van vrijdag 20 mei 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot maandag 23 mei 2022 (tussen 15 - 17 uur)

4 dagen, 3 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Op avontuur in 
Nederlandse natuur

All-in prijs: € 599,00

Optie annulatieverzekering: € 38,94
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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 één dag naar 
Phantasialand. 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 Phantasialand is het 
helemaal niet ver. De ideale verblijfplaats om een citytrip 
met een pretpark te combineren.

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

All-in prijs: € 529,00

Optie annulatieverzekering: € 34,39

Van vrijdag 3 juni 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot zondag 5 juni 2022 (tussen 19 - 21 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Benesville
Normandië, Frankrijk

Activiteiten op reis 
Normandië heeft heel wat highlights die misschien 
een belletje doen rinkelen. Denk maar aan de 
Mont-Saint-Michel, de kaarsrechte krijtrotsen 
van Étretat of via de Seine over de Pont de 
Normandie naar Honfleur.

Frankrijk is genieten op alle vlakken. Tijdens deze reis 
word je verwend op vlak van cultuur, natuur en uiteraard 
ook culinair. Klaar voor du pain, du vin et du boursin?

Het verblijf 
We vertoeven in een prachtig verblijf dat gelegen 
is op slechts 15 km van de zee. Werkelijk alles is 
voorzien in deze prachtig gerenoveerde villa. Dit belooft 
een heel fijn verblijf te zijn.

Van vrijdag 24 juni 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 1 juli 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Op avontuur aan de 
Franse kust

All-in prijs: € 849,00

Optie annulatieverzekering: € 55,19
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Activiteiten op reis 
Beaumont is gekend om zijn Salamandertoren uit de 
11e eeuw en om zijn befaamde macarons!

Hier ontbreekt het niet aan interessante adresjes zoals 
het waterpark Aquacenter of de Golf des Lacs 
vlakbij het geweldige meer van de Plate-Taille.

Liefhebbers van de koers zullen het graag horen. Op 7 juli 
vertrekt er de zesde etappe van de Tour de France in 
Binche. Dat ligt op een boogscheut van Beaumont.

Het verblijf 
Deze vakantiewoning is de perfecte plaats voor een 
vakantie in het teken van ontspanning en herbronning 
op het platteland. Bovendien bevindt ze zich in een 
regio met een interessant toeristisch aanbod en vele 
activiteiten.

Beaumont
Henegouwen, België

All-in prijs: € 599,00

Optie annulatieverzekering: € 38,94

Op avontuur in 
Henegouwen

Van maandag 4 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 8 juli 2022 (tussen 16 - 18 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Le Val Joly
Hauts-de-France, Frankrijk

Activiteiten op reis 
Op en rond het domein Le Val Joly is vanalles te beleven. 
Je kan er pootje baden in het meer, varen met een kano 
of pedalo. In de mooie natuur kan je een fijne wandeling 
doen.

Ook op de camping zelf zijn heel wat faciliteiten 
aanwezig, zoals een zwembad en een minigolf.

Het verblijf 
De camping waar je je tent opslaat, ligt in Eppe-
Sauvage, aan de rand van een groot meer.

Het is een ruime camping met o.a. een eigen restaurant. 
Hier kom je niks tekort!

Kampeermateriaal
Heb je geen eigen kampeermateriaal (tent, slaapzak, 
matje), maar wil je toch graag mee op dit weekend? Dat 
kan! Laat ons bij inschrijving weten wat je nodig hebt en 
we gaan samen met jou op zoek.

Deze reis is voor reizigers van 18 - 30 jaar.

Van vrijdag 15 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot dinsdag 19 juli 2022 (tussen 16 - 18 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Brugge & Zwevegem

Minibus  

Camping

Min. 3 - max. 5 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Kamperen
in Frankrijk

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,94
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Activiteiten op reis 
De centrale ligging tussen Maastricht (NL), Aken (DE) 
en Luik (BE) zorgt voor een mix aan mogelijkheden qua 
activiteiten in de buurt.

Kenmerkend voor de streek zijn de verspreide 
kerkdorpjes en het glooiende heuvellandschap met 
weilanden, meidoornhagen en fruitbomen.

Het verblijf 
Het sfeervolle vakantiehuis met overdekt terras en 
grote tuin zorgt voor aan aangenaam verblijf in de streek. 
Dit voormalige hotel heeft alle luxe en ruimte die je je 
maar kan wensen. 

Voeren
Voerstreek, België

All-in prijs: € 819,00

Optie annulatieverzekering: € 53,24

Op ontdekking in de 
natuur van de Voerstreek 

Van vrijdag 22 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 29 juli 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Deze reis is voor reizigers van 18 - 30 jaar.

Van vrijdag 29 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)
tot vrijdag 5 augustus 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Op avontuur in 
Noord-Brabant

All-in prijs: € 899,00

Optie annulatieverzekering: € 58,44

Reusel-de-Mierden
Noord-Brabant, Nederland

Activiteiten op reis 
Op safari in de Beekse Bergen, de dolste attracties in 
de Efteling uitproberen? Dat kan allemaal op deze reis.

Daarnaast staan er nog heel wat fijne uitstapjes op het 
programma. Vanuit het vakantiehuis sta je namelijk snel 
in Eindhoven, Tilburg of Turnhout. Of misschien vind je de 
mooie natuur rond de boerderij ook wel fijn?

Het verblijf 
Je verblijft in een ruime vakantieboerderij in 
Reusel-de-Mierden. Het huis telt 5 slaapkamers en 3 
badkamers.

Reusel-de-Mierden ligt in de provincie Noord-Brabant, 
tussen de prachtige natuur.

32
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Activiteiten op reis 
Cochem ligt in de prachtige Moezelstreek in 
Duitsland. In dit glooiende landschap kan je prachtige 
wandelingen maken tussen de wijnvelden. Je ziet er 
prachtige uitzichten over valleien en burchten. 
Een boottochtje op de Moezel mag zeker ook niet 
ontbreken.

Op een uurtje staan we in de mooie Romeinse stad Trier. 
Daar moet je zeker een kijkje nemen naar de mooie Porta 
Nigra, een zwarte poort van bijna 2000 jaar oud.

Het verblijf 
Je verblijft op een fijn vakantiepark. Je slaapt per 2 op 
de kamer. Op het vakantiepark is een zwembad, minigolf 
en nog heel wat andere faciliteiten. In het huisje kan je 
relaxen in de sauna.

Extra info
Op deze reis staat wel eens een wandeling op het 
programma. Gezien het landschap, beschik je dus best 
over een goede basisconditie.

All-in prijs: € 899,00

Optie annulatieverzekering: € 58,44
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Cochem
Moezel, Duitsland

Week 1
Van vrijdag 29 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur) 
tot vrijdag 5 augustus 2022 (tussen 16 - 18 uur)

Week 2
Van vrijdag 5 augustus 2022 (tussen 9 - 11 uur)
tot vrijdag 12 augustus 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Week 1: vertrek vanuit Zwevegem
Week 2: vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 7 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Op avontuur in 
Duitsland
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Van vrijdag 29 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)
tot vrijdag 5 augustus 2022 (tussen 9 - 11 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 5 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Op avontuur in de 
Ardense natuur

All-in prijs: € 839,00

Optie annulatieverzekering: € 54,54

Grandmenil
Ardennen, België

Activiteiten op reis 
Grandmenil ligt in het hartje van de Ardennen en is 
dus de ideale uitvalsbasis voor heel wat toeristische 
attracties. 

Wandelen in de natuur, een dierenpark of plaatselijke 
brouwerij, de watervallen van Coo of een stadsbezoek 
aan Durbuy: het zijn allemaal mogelijkheden tijdens deze 
reis.

Uiteraard voorzien we ook voldoende tijd om eens de 
barbecue aan te zetten of te genieten met een fris 
aperitiefje.

Het verblijf 
Deze prachtig omgebouwde boerderij ligt in de buurt 
van het hoogste deel van de Ardennen. Elke slaapkamer 
heeft een eigen badkamer. De tuin met overdekt 
terras en open haardvuur biedt een enorme 
meerwaarde voor heerlijk zomerse avonden.
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Activiteiten op reis 
Boulogne-sur-Mer is de grootste vissershaven van 
Frankrijk. Het uitzicht is fantastisch. Op een heldere dag 
kan je zelfs de Engelse kust in de verte zien.

Deze reis is ideaal voor wie houdt van een combinatie 
tussen activiteiten en natuur. Als je dan ook nog 
eens kan genieten van lekker eten, dan is deze reis zeker 
iets voor jou.

Het verblijf 
Dit vakantiehuis is gelegen aan de Opaalkust, vlakbij 
Cap Griz Nez en Cap Blanc Nez.

De centrale ligging is absoluut een troef. Je verblijft 
middenin het gezellige Ambleteuse. Alles is dichtbij.

Boulogne-sur-Mer
Opaalkust, Frankrijk

All-in prijs: € 829,00

Optie annulatieverzekering: € 53,89

Op ontdekking aan de 
Opaalkust

Van zaterdag 30 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot zaterdag 6 augustus 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Van vrijdag 5 augustus 2022 (tussen 9 - 11 uur)
tot vrijdag 12 augustus 2022 (tussen 9 - 11 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 7 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 849,00

Optie annulatieverzekering: € 55,19

Wellerlooi
Nederland

Activiteiten op reis 
Geniet van avontuurlijk, natuurlijk, culinair en 
authentiek Noord Limburg. Wellerlooi is gelegen 
tussen de Maas en de rivierduinen van het Nationaal Park 
De Maasduinen.

De zuidelijke streek staat bekend om zijn gastvrijheid, 
gezellige terrasjes en zijn prachtige natuur.

Het verblijf 
Dit vakantieverblijf is een omgebouwde boerderij. De 
hoeve biedt alle comfort en een uitzicht om bij weg te 
dromen.

36

Op avontuur in een 
waterrijk landschap
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Activiteiten op reis 
Boulogne-sur-Mer is de grootste vissershaven van 
Frankrijk. Het uitzicht is fantastisch. Op een heldere dag 
kan je zelfs de Engelse kust in de verte zien.

Deze reis is ideaal voor wie houdt van een combinatie 
tussen activiteiten en natuur. Als je dan ook nog 
eens kan genieten van lekker eten, dan is deze reis zeker 
iets voor jou. 

Op deze reis kan je speciale vissen spotten in Nausicaa 
of zelf helemaal nat worden op de River Splash van 
pretpark Bagatelle.

Het verblijf 
Dit vakantiehuis is gelegen aan de Opaalkust, vlakbij 
Cap Griz Nez en Cap Blanc Nez.
De centrale ligging is absoluut een troef.

Boulogne-sur-Mer
Opaalkust, Frankrijk

All-in prijs: € 829,00

Optie annulatieverzekering: € 53,89

Op ontdekking aan de 
Opaalkust

Deze reis is voor reizigers van 18 - 30 jaar.

Van zaterdag 6 augustus 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot zaterdag 13 augustus 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Van woensdag 28 september 2022 (tussen 8 - 10 uur)
tot vrijdag 30 september 2022 (tussen 18 - 20 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 649,00

Optie annulatieverzekering: € 42,19

Disneyland
Parijs, Frankrijk

Activiteiten op reis 
Tijdens deze reis 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 er 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 
één van de talrijke restaurants.

38

Op avontuur in een 
sprookjespretpark
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Activiteiten op reis 
Rijsel is een prachtige stad met heel wat 
historische gebouwen. Je kan als een echte toerist 
op ontdekking gaan in de binnenstad. La Grande Place, 
de citadel en zeker ook de zoo van Rijsel kunnen op het 
reisprogramma staan.

Het verblijf 
Met de trein kom je aan in het hart van Rijsel. Het hotel 
ligt op wandelafstand van het treinstation. Je verblijft er 
in een rustige, comfortabele 2-persoonskamer.

‘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. 

Rijsel
Frankrijk

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,94
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Op citytrip in 
Frankrijk

Van vrijdag 7 oktober 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot zondag 9 oktober 2022 (tussen 16 - 18 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit station Brugge

Trein  

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Van vrijdag 7 oktober 2022 (tussen 9 - 11 uur)
tot maandag 10 oktober 2022 (tussen 16 - 18 uur)

4 dagen, 3 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,94

Vresse-sur-semois
Ardennen, België

Activiteiten op reis 
De Semois loopt van oost naar west door de gemeente, 
en stroomt via Vresse-sur-Semois Frankrijk binnen. Dit 
is het decor voor een reis in een prachtige natuur met 
hier en daar historische bezienswaardigheden.

Heel wat activiteiten en uitstappen worden afgewisseld 
met genieten op een terrasje. Uiteraard mag ook een 
gezellig avondje rond de vuurput niet ontbreken.

Het verblijf 
We verblijven in een échte Ardense chalet die sfeer 
en gezelligheid uitstraalt. Door de authenticiteit van het 
prachtige verblijf waan je je meteen in andere oorden.

Door zijn ligging in het midden van een bos biedt dit 
verblijf een rustieke sfeer in combinatie met een 
hoogwaardig comfortniveau. Mooie omgeving verzekerd!

Extra info
Voor deze reis is een extra goede basisconditie 
vereist.

40

Op avontuur in de 
Ardense natuur
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Activiteiten op reis 
Hou je van avontuur en heb je geen hoogtevrees? Perfect!
Elke dag gaan we rotsklimmen. Dit jaar maken we 
een klimsafari, elke dag klimmen we op een andere 
rots. De rotsen van Sy en Hotton staan alvast op het 
programma. Naast klimmen biedt de streek heel veel 
mogelijkheden om te wandelen en wie weet komen we 
onderweg een leuk terrasje tegen? Ook een uitgebreide 
barbecue en gezellige aperitief zal niet ontbreken. Wat 
heb je nodig voor deze klimvakantie? Een beetje durf, een 
paar klimschoentjes en vooral veel zin in avontuur.

Het verblijf 
Ons basecamp is een groot Ardeens huis tussen 
Hotton en Durbuy, de uitvalsbasis voor onze klimreis.
Overnachten doen we in tweepersoonskamers met 
elk een eigen badkamer. Het huis heeft een tuin, voorzien 
van een groot overdekt terras met een open haard, een 
barbecue en een lounge.

Extra info
Deze reis is enkel voor mensen die ervaring hebben 
met muurklimmen (indoor of outdoor) en een 
goede basisconditie hebben. Twijfel je of deze reis 
iets voor jou is? Contacteer ons!
Voor deze prijs is een lidmaatschap bij de Klim- en 
Bergsportfederatie inbegrepen. 

Klimvakantie
Grandmenil, Ardennen, België

All-in prijs: € 839,00

Optie annulatieverzekering: € 54,54

Van vrijdag 27 juli 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot maandag 29 juli 2022 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 8 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Klimmen op de Ardense 
rotsen
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Van vrijdag 16 september 2022 (tussen 9 - 11 uur)  
tot zondag 18 september 2022 (tussen 16 - 18 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek van aan Kinepolis Brugge

Fiets  

Hotel

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,94

Diksmuide
Westhoek, België

Activiteiten op reis 
Op dag 1 fietsen we van Brugge naar Diksmuide. 
De tweede dag is Diksmuide onze uitvalsbasis voor een 
mooie tocht in de Westhoek. Op zondag fietsen we 
via een andere route terug naar Brugge.

Geen zorgen, de bagage wordt rechtstreeks naar het 
hotel gebracht.

Het verblijf 
Hotel Pax is centraal gelegen in Diksmuide, op 50 meter 
van de Grote Markt. Ook de Ijzertoren is niet ver.
Je verblijft in een mooie tweepersoonskamer met 
badkamer. ‘s Morgens staat er een lekker ontbijt op tafel, 
klaar voor een dagje fietsen!

Extra info
Voor deze reis moet je met je fiets en bagage tot aan 
het vertrekpunt geraken. We vertrekken met de fiets 
vanaf de parking van Kinepolis in Brugge.

44

Fietsen in het de 
Westhoek



45Reisbrochure     2022



REIZEN 
OP MAAT
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WANNEER JOUW  
DROOMREIS ONTBREEKT

Vind je het antwoord op jouw reisdromen niet helemaal in het 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 nu 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 doen enz.

Goed begonnen is half gewonnen 
Dromen jij en je vrienden er van om tussen mei en 
augustus 2022 een reis op maat te doen? Kom dan voor 15 
april even bij ons aankloppen. Ga je liever op reis in het najaar of 
de winter, laat ons iets weten voor 15 juni. Hoe vroeger we de 
reis kunnen beginnen plannen, hoe meer mogelijkheden er zijn.
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Het is lang geleden dat we nog eens met het vliegtuig op reis 
gingen. Daarom trekken we in september naar de zon.

Waar we heen gaan, kan jij zelf mee beslissen. De Spaanse zon in 
Mallorca, Murcia of Malaga. Of misschien verkies je eerder Portugal 
of Italië?

Met een kleine groep van max. 7 reizigers plan je samen jouw 
vliegreis naar de zon.

Ook al zin om te vertrekken?

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

Vlieg- & zonvakantie
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Ooit al op een echte cruiseboot willen varen? Misschien zijn er 
nog mensen die dezelfde droom delen?

Een riviercruise brengt je naar heel wat verschillende plaatsen 
aan het water. Overdag word je afgezet aan fijne toeristische 
plekjes. Overnachten doe je in een kajuit. We verkiezen een 
cruiseboot die in 1 van onze buurlanden uitvaart. 

De periode en reisbestemming kiezen we in overleg met alle 
geïnteresseerden.

Heb je de wandelmicrobe te pakken gekregen tijdens de voorbije 
periode? Ben je wel te vinden voor een sportieve uitdaging? Dan 
is een wandelweekend zeker iets voor jou! 

We zoeken een groepje van max. 6 reizigers die graag wandelen 
om samen een wandelweekend uit te werken. De bestemming en 
periode kiezen we samen. 

Riviercruise Wandelweekend



www.hotelomer.be

http://www.hotelomer.be


Hotel O’mer is er voor alle liefhebbers van zon, zee en 
strand die op zoek zijn naar een comfortabel bed, een 
goed ontbijt en een gezellige plek om te verblijven. Het 
hotel beschikt over alle troeven om mensen met of zonder 
beperking een zorgeloze vakantie te bieden. 

Hotel O’mer werd tijdens de recente verbouwingen 
rolstoeltoegankelijk gemaakt. Daardoor beschikken 
de hotelkamers over een ruime badkamer en werd de 
lounge en het terras open ingericht. Ideaal om zonnige 
zomeravonden door te brengen.

Maar Hotel O’mer is meer dan een dak boven je hoofd. 
Het Hotel O’mer-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.

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. Samen halen we 
het maximum uit jouw vakantie!

Om de coronamaatregelen correct te kunnen opvolgen, 
zijn we genoodzaakt niet alle kamers van Hotel O’mer in 
te boeken. We kijken samen met jou wat mogelijk is om 
jouw verblijf zo vlot mogelijk te organiseren.

" Hotel O’mer, da’s 
ongedwongen genieten in 
een kleinschalig, sfeervol 
en rolstoeltoegankelijk 
hotel.” 

" Je vindt ons volledig 
vernieuwd hotel in het 
sprankelende centrum van 
badstad Blankenberge. 

Bij ons staan vakantiesfeer, 
ontmoeting, beleving en 
ontspanning voorop. ”
 

Vakantie voor iedereen

Consciencestraat 45, 8370 Blankenberge                                 Boekingen via o-mer@oranje.be of 050 41 13 49 51
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DE STROOM
Jouw vrijetijdspartner in Zuid-West-Vlaanderen

Samen met De Stroom kan 
je jouw eigen vrijetijdstraject 
uitstippelen, op stap gaan met 
vrienden op zaterdagavond, 
cultuur beleven, je grenzen 
verleggen van klimzaal tot 
skipiste, reizen van Blankenberge 
tot de Griekse eilanden, ravotten 
op het speelplein... 

Aanbod activiteiten
We ontwikkelen zelf heel wat activiteiten.  Er zijn activiteiten 
voor alle leeftijden: kinderen, tieners, jongvolwassenen en 
volwassenen. Er is voor elk wat wils: actief, cultureel, sportief of 
eerder rustig en gezellig. 

De activiteiten van De Stroom gaan door in de regio Zuid West-
Vlaanderen. Ze worden begeleid door een ploeg van enthousiaste 
vrijwilligers.

Vrijetijdstraject
Vind je jouw gading niet in ons aanbod of ben je meer op zoek 
naar aansluiting bij het reguliere vrijetijdscircuit? Dan helpen we 
jou met veel plezier om aansluiting te vinden bij andere clubs of 
verenigingen. 

We doen dit aan de hand van een traject waarin we jouw vraag 
bekijken en jou ondersteunen tot je zelfstandig kan deelnemen 
aan de club of de vereniging.

Interesse in de activiteiten van De Stroom? 
Ga een kijkje nemen op de website www.destroom.be. Wil je graag ons digitaal tijdschrift  
Mag-gezien ontvangen, abonneer je via onze site of door een mailtje te sturen naar  
info@destroom.be. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten!

http://www.destroom.be
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Ben je op zoek naar een 
vrijetijdsinvulling in de week of 
tijdens het weekend?

Vrijetijdspunt organiseert 
sport-, cultuur- en 
ontmoetingsactiviteiten in regio 
Meetjesland, Brugge en Torhout 
voor kinderen, jongeren en 
volwassenen.

Aanbod activiteiten
Wil je graag mensen ontmoeten? Samen praten op café of in 
groep leuke activiteiten beleven? Is sporten helemaal je ding? 
Zoek je een club waar je je samen met andere sporters kan 
uitleven? Ga je graag naar concerten en evenementen? 

In ons aanbod hebben we voor elk wat wils. Je kan ons 
in verschillende steden en gemeenten in regio Brugge en 
Meetjesland vinden. Onze enthousiaste ploeg vrijwilligers staat 
klaar om samen met jou een leuke vrije tijd te beleven!

Vrije tijd op maat
Heb je interesse in een nieuwe hobby of wil je aansluiten bij een 
sportclub of vereniging maar vind je zelf niet of moeilijk de weg? 
We staan voor je klaar om samen met jou op zoek te gaan naar 
de hobby die bij jou past, in jouw gemeente, stad of regio.

 Advies en begeleiding is gratis. Samen met jou zetten we 
de eerste stappen om je nieuwe hobby op te starten en 
ondersteunen je zodat je zelfstandig kan blijven deelnemen. 

Interesse in de activiteiten van Vrijetijdspunt? 
Op onze website www.vrijetijdspunt.com vind je ons volledige aanbod en alle komende activiteiten terug. 
Abonneer je op ons digitaal magazine of vraag je fysiek exemplaar van ons magazine aan via onze site of 
door een mailtje te sturen naar vrijetijdspunt@oranje.be. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten!

VRIJETIJDSPUNT
Jouw vrijetijdspartner in regio Brugge & Meetjesland

http://www.vrijetijdspunt.com
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KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN REIS

Voornaam + Naam

Straat + nr./bus

Postcode

Tel/GSM

Rijksregisternr.

Beschrijving beperking

Ik reis samen met

Gemeente

E-mail

Geboortedatum

Ge
ge

ve
ns Geslacht        Man

Vrouw

Graag in drukletters invullen a.u.b. 
Geef 2 reiskeuzes op om meer kans te maken op een reis

X

Wij zijn Wij hebben voorkeur voor wel samen op de kamer
niet samen op de kamer

een koppel
vrienden
familie

Naam contactpersoon

Tel/GSM E-mail

Co
nt

ac
tg

eg
ev

en
s

Naar wie mogen we het reiscontract opsturen? (enkel invullen indien een andere contactpersoon dan hierboven)

Naam

E-mail / Adres

Naam

E-mail / Adres

Naar wie mogen we de factuur opsturen? (enkel invullen indien een andere contactpersoon dan hierboven)

je kan het
 formulier ook 
online invullen

Wij moeten de kandidaatstellingen ten laatste op maandag 10 januari 2022 ontvangen.  
Stuur je formulier dus op tijd op naar: Oranje: Reizen vzw Oranje, Peterseliestraat 100, 8000 Brugge  
of reizen@oranje.be of De Stroom: Reizen De Stroom, Sint-Janslaan 1, 8500 Kortrijk of reizen@destroom.be of vul het online formulier in.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScozBLY6Nkzfw2vl7aJq7uWgkSW9QHGZwFQD959T8QrMCJkRA/viewform?usp=sf_link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQSIUL2NKZs8siZtI41x4evqOQBq6BwICgwrh-c3s0NU4RIQ/viewform
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Ik stel me kandidaat voor volgende reizen*

1ste keuze
naam reis:

2de keuze
naam reis:

Ik wil graag een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis en betaal daarvoor extra.

Ik wil graag een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis en betaal daarvoor extra.

Begeleiding

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

    Extra info rond individuele begeleiding:

Meer info

Ik wil info over Hotel O’mer

Ik wil info over activiteiten van De Stroom

Ik wil info over activiteiten van Vrijetijdspunt 

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 *

Met het ondertekenen van dit formulier, verklaar ik dat
• Ik een COVID-certificaat kan voorleggen voor de volledige duur van de reis (cfr. p. 11).
• Ik de verschillende thema’s (rustig-actief-sportief) goed heb gelezen en een reis kies die bij mij past.

Datum en handtekening

* Door dit formulier te ondertekenen ga ik akkoord dat mijn gegevens worden gedeeld tussen vzw Oranje Toerisme en vzw De Stroom.

Ik woon

Zelfstandig (zonder begeleiding)

Zelfstandig (met mobiele begeleiding)

Bij ouders/voogd

In een huis in een buurt met begeleiding

In een voorziening

Mobiliteit

Ik ben een vlotte stapper

Ik kan beperkte afstand stappen

Ik gebruik een rollator

Ik gebruik een manuele rolstoel

Ik gebruik een elektrische rolstoel

Ik heb een tillift nodig

Reis op maat

Ik heb interesse in: Vliegvakantie                           Riviercruise                          Wandelweekend

Ik heb een eigen voorstel voor een reis op maat:

Wie vanaf dinsdag 11 januari 2022 inschrijft, wordt niet meegenomen in de eerste verdeling en kan enkel nog inschrijven voor eventuele 
openstaande plaatsen. 

* We streven er naar iedereen in eerste instantie 1 reis te geven. Je maakt hiervoor een 1ste en 2de keuze. 
   Wil je graag nog deelnemen aan een extra weekend of reis (indien voldoende beschikbaarheid), dan kan je nog een extra keuze opgeven bij ‘Extra reis’.

Extra reis:

Ik wil graag een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis en betaal daarvoor extra.



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.

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. 

Last minute mee op deze reis?
Wil je graag nog mee op deze reis? Neem dan zo snel 
mogelijk contact met ons op om het laatste plaatsje in 
te palmen!

Skivakantie 
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

Reis

in d e  k ij k er
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All-in prijs: € 1 199,00

Optie annulatieverzekering: € 68,19

Last-minute prijs: € 1 049,00



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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag, dinsdag & vrijdag van 10 - 12.30 uur 
& van 13.30 - 16.30 uur
Woensdag & donderdag van 13.30 - 16.30 uur

CONTACTPUNT DE STROOM KORTRIJK 
Sint-Janslaan 1
8500 Kortrijk
Tel. 056 35 30 17
reizen@destroom.be
www.destroom.be 
        De Stroom 

Telefonische bereikbaarheid
Dinsdag tot vrijdag van 9.30 - 12.30 uur en op 
woensdag van 13.30 tot 18 uur.


