
Brochure
VAKANTIE
2022

Zou u graag nog eens op vakantie gaan
maar lukt dit niet meer zelfstandig?

Wij organiseren jaarlijks vakanties, zodat u
onbezorgd maar vooral ook goed verzorgd
kunt genieten van uw vakantie.

• 9 bijzondere accomodaties
• Gevarieerd activiteitenprogramma
• Enthousiaste vrijwilligers
• Deskundige verpleegkundigen 

en verzorgenden

Iedereen heeft 

recht op vakantie
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Wij zijn trots dat wij in deze brochure ons reisaanbod voor 2022
mogen presenteren, nu al weer voor het vijfde jaar! 

Een reisaanbod dat speciaal voor u is samengesteld en rekening
houdt met uw wensen en behoeften.

De stichting is een non-profit organisatie.

Onze reizen zijn bestemd voor mensen die zonder
hulp en begeleiding niet op vakantie kunnen gaan;
met of zonder hun partner, voor oud en jong, voor
mantelzorgers en alleenstaanden. Kortom voor
iedereen die net dat beetje meer hulp en aandacht
nodig heeft, het zijn vakanties met veel zorg,
gemak, comfort en een aangenaam  reistempo.

Alle hulp die onze gasten nodig hebben, wordt
geleverd door ons team van vrijwillige medewerkers.
Tijdens de reizen krijgt u hulp van o.a. 
verpleegkundigen, ziekenverzorgenden IG, ADL- 
en facilitaire medewerkers van onze stichting. 
Zij zorgen ervoor dat u gedurende uw vakanties
alle zorg, hulp en begeleiding ontvangt die u nodig
hebt om te kunnen genieten van een betaalbare 
onbezorgde vakantie. De reizen worden uitgevoerd
met een luxe (rolstoel)bus vanuit Maastricht die ons
naar onze bestemming of naar de luchthaven
brengt.
Het hele team zorgt voor onze gasten, voor de rol-
stoelen, bagage en begeleidt u als echte gastheren
en gastvrouwen zodat u zich nooit alleen of zonder
hulp hoeft te voelen tijdens uw vakantie.
Wij zijn als stichting heel trots op de belangeloze
inzet  van onze vrijwilligers en onze slogan is 
dan ook: 
‘Samen zijn we sterk en we zorgen voor elkaar!’

HOE KIEST U DE JUISTE VAKANTIE?

U wordt thuis bezocht door een medewerker van de
stichting, die een persoonlijk intake gesprek heeft met
u (en als u dat prettig vindt met een naaste erbij). 
Tijdens dit gesprek wordt precies nagevraagd welke
hulp en welke hulpmiddelen u nodig hebt tijdens de
vakantie. We zorgen er dan voor dat alles wat u
nodig hebt aanwezig is in het hotel (denk bijv. aan
een hoog-laag bed, een douchestoel etc.).
We vertellen u over de verschillende bestemmingen
en helpen u bij het maken van de juiste keuze voor
uw vakantie. 

Niets is zo gezellig als met een groep gasten op
reis te gaan. Het ontmoeten van nieuwe mensen,
het ontstaan van blijvende vriendschappen, het
delen van reiservaringen en het bouwen aan mooie
herinneringen. Met dit in het achterhoofd proberen
wij ons elk jaar in te zetten voor u als gast en een
mooi reisaanbod te verzorgen. 

Wij wensen u veel plezier met het uitzoeken 
van uw Vakantie 2022. 

We hopen u te kunnen begroeten tijdens één van
onze reizen en u een prachtige vakantie ervaring te
bezorgen!

Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van 
Stichting Heinz Bijzondere
Vakantiereizen,

Heinz Helgers
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Op donderdag 24 november houdt de stichting een
dagtocht naar een Kerstmarkt in Duitsland.

Nadere informatie kunt u

volgen op Facebook of

onze Website.

Deze brochure is verzorgd door

Janssen Grafimedia

Handelsstraat 34a I 6135 KL Sittard I T 046 - 4372338
info@janssengrafimedia.nl I www.janssengrafimedia.nl
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De Bungalow Someren 

7 dagen Van maandag 18 t/m zondag 24 juli
Van maandag 5  t/m zondag 11 december   

4

AccommodatieOmgeving

De Bungalow in Someren is een 
schitterende vakantiebestemming voor
mensen die niet meer zelfstandig met
vakantie kunnen. 
De accommodatie heeft uitstekende 
faciliteiten en biedt huiselijke 
gezelligheid. Het is een kleinschalig
project waar 10 gasten en 
8 vrijwilligers kunnen verblijven. 
Er zijn 4 twee-persoonskamers en 
2 éénpersoonskamers waar hoog-
laagbedden en een oproepsysteem 
aanwezig zijn. De volledige
aangepaste badkamers met verhoogd
toilet, douchstoel, antislipvloer en
wastafel bieden alle comfort. 

De gezellige huiskamer heeft een open
haard, WI-FI, televisie, geluidsinstallatie
en piano en een prachtig uitzicht op de
omliggende tuin en weilanden. 
De eetkamer nodigt u uit om van het
uitgebreide ontbijt, de  lunch en het
diner te genieten.

Aan de eetkamer en de huiskamer
grenst een groot verwarmd terras met
overkapping.

De Bungalow is rolstoelvriendelijk en
rondom de bungalow en door het
eigen bos ligt een 1500 meter lang 
rolstoelvriendelijk wandelpad.
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Inclusief

• Transfer vanaf opstapplaats 
Maastricht naar Someren en terug
in een aangepaste luxe bus met
rolstoellift

• 6 overnachtingen in een volledig
aangepaste twee,- of éénpersoons-
kamer met oproepsysteem

• Drempelloze badkamer met alle
voorzieningen

• Deskundige (medische) 
verpleegkundige begeleiding

• Verzorging op basis van 
volpension, inclusief in de 
bungalow koffie, thee,  
melkproducten en frisdranken.

• Avondprogramma’s
• Diverse excursies
• Afscheidsdiner

Prijzen

Eenpersoonskamer is tegen meerprijs aan
te vragen.
Persoonlijke verzorging en begeleiding
van een vrijwilliger € 595,-

5

Recreatie

Gedurende de week dat u in de Bungalow verblijft, kunt u samen allerlei 
activiteiten ondernemen zoals pannenkoeken eten in een restaurant in Lierop, 
uitstapjes naar musea en winkelcentra in de omgeving, maar vooral genieten van
de prachtige natuur. Tijdens de week zijn er ‘s avonds regelmatig activiteiten zoals
Bingo en optredens.

Voor wie

Als het niet mogelijk is om zelfstandig
met vakantie te gaan, door gezond-
heidsproblemen, ouderdom of andere
beperkingen biedt deze reis uitkomst.
Zeer geschikt voor gasten die niet naar
het buitenland willen en een gezellige
huiselijke omgeving zoeken. Hier krijgt
iedere gast de verzorging, hulp en
aandacht die zij/hij wenst en nodig
heeft. 
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Egmond aan zee

8 dagen Van zaterdag 14 t/m zaterdag  21 mei 2022

Omgeving

Het luxueuze Hotel Zuiderduin ligt op
nog geen 100 meter van het strand
van Egmond aan Zee. 
Dit staat bekend om zijn strand en het
omliggende uitgestrekte duingebied
waar u uren lang kan wandelen. 
Het voormalige vissersdorpje nodigt u
uit om te flaneren door de authentieke
straatjes. U vindt hier unieke winkels
met een wisselend assortiment en de
vele terrasjes. 
Bent u toe aan een kopje koffie, een
lunch of iets anders lekkers? Zoek een
plekje bij de gezellige restaurants 
in het dorp of neem plaats op de
terrassen van de strandpaviljoens.

Accommodatie

U verblijft in het luxe hotel op basis van halfpension. Er zijn éénpersoons of 
tweepersoonskamers met eigen badkamer en televisie. In het hele hotel kunt u
gratis gebruik maken van Wi-Fi netwerk. ‘s Morgens kunt u genieten van een zeer 
uitgebreid ontbijt in buffetvorm en ‘s avonds van een heerlijk 3 gangen diner. 

Verder beschikt het hotel over een sfeervolle Brasserie, een gezellige Ierse Pub, 
een verwarmd 31 graden binnenzwembad, Sauna’s en 8 Bowlingbanen. 

6
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Activiteiten

Ook worden er uitstapjes geregeld o.a. naar de historische binnenstad Alkmaar en
een verrassingsdag. 

U ziet, zo kunt u  de gehele week genieten van een ontspannende of actieve
vakantie.   

Voor wie

Voor gasten die in staat zijn om zelf 
de bus in en uit te stappen (er is geen 
rolstoel lift)!

Heeft u een rollator, een duwrolstoel
voor langere afstanden of een 
scootmobiel, dan kunt u deze 
meenemen. 

Onze vrijwilligers kunnen u met de
ADL, en/of medische verzorging
helpen. 

Inclusief

• Transfer vanaf opstapplaats 
Maastricht naar Egmond aan zee
en terug in een luxe bus

• 7 overnachtingen in een 
twee,- of éénpersoons-kamer 

• Drempelloze badkamer met alle
voorzieningen

• Deskundige (medische) 
verpleegkundige begeleiding

• Verzorging op basis van 
halfpension

• Gebruik van verwarmd binnen-
zwembad en bowlingbaan

• Diverse excursies
• Afscheidsdiner

Prijzen

Eenpersoonskamer is tegen meerprijs aan
te vragen.
Zonder verzorging/hulp van een 
vrijwilliger € 925,-
Begeleiding van een vrijwilliger € 1065,-
Persoonlijke verzorging en begeleiding
van een vrijwilliger € 1195,-

7
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Accommodatie

Dit hotel voldoet aan alle eisen op het
gebied van toegankelijkheid en modern
comfort voor een onbezorgde vakantie.
Het beschikt over een ruim restaurant
met een uitstekende keuken, waar wij
gereserveerde plaatsen hebben. 
Het uitgebreide ontbijt, lunch en diner
worden in buffetvorm aangeboden.  
Er is een bar met open haard, een
recreatieruimte, fitnessruimte, 
zonneterras en WI-FI in het hele hotel.
Rondom het hotel zijn  rolstoelvrien-
delijke wandelpaden in de tuin en
tegenover het hotel liggende bos. 
Ook is er een fysiotherapeut aanwezig.
De kamers zijn voorzien van een
aangepaste badkamer, televisie, 
hoog-laagbedden en oproepsysteem.
Het gastvrije hotel met het vriendelijke
personeel, is zeer geschikt voor gasten
met een lichamelijke beperking. 

Hotel Gästehaus Bad Bevensen 

8 dagen Van zaterdag 28 mei t/m zaterdag 4 juni

Omgeving

Vlakbij de Lüneburger Heide, omgeven
door een afwisselend landschap met
heidevelden en uitgestrekte bossen ligt
Hotel Bad Bevensen. Tijdens deze reis
maakt u kennis met de natuur en cultuur
van Noord-Duitsland. Geniet van alles
wat Bad Bevensen u te bieden heeft
voor een heerlijke vakantie. 
Aan de bosrijke rand van Bad
Bevensen ligt ons hotel Gästehaus Bad
Bevensen. Via het prachtige Kurpark
bent u binnen 20 minuten in het 
centrum, en indien u dit te ver vindt,
biedt het hotel verschillende keren per
week gratis vervoer per rolstoeltaxi
naar het park en het centrum.

Het Kurpark is zeer mooi aangelegd
met vijvers, tuinen en banken en u kunt
er heerlijk wandelen en ontspannen.
Verder vindt u er een midgetgolfbaan
en gezellige terrasjes. Ook kunt u een
bezoek brengen aan het Kurhaus of
aan het zwembad. 

8
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centrum en de oude stad Celle met zijn
prachtige gevels, vakwerkhuizen en
panden. Hier kunt u lekker slenteren
langs winkeltjes en genieten van de
Duitse sfeer en cultuur.
Er is een wandeling door het bos 
gepland met Kaffee und Kuchen en 
accordeon muziek in het ‘Waldcafe’ in
de openlucht. In het hotel maken wij het
gezellig met een bingo, gezelschaps-
spelletjes en een muziek/dansavond. 

Activiteiten

Wij maken een dagtocht naar 
Hamburg en onze gids zal ons 
uitgebreid vertellen over deze
prachtige stad. Daar genieten wij van
een rondvaart door de haven van 
Hamburg, met een volledig aangepaste
boot. We bezoeken de Hansenstad
Lüneburg, met zijn mooie historische

Voor wie

Als het niet mogelijk is om zelfstandig
met vakantie te gaan, door gezond-
heidsproblemen, ouderdom of andere
beperkingen biedt deze reis uitkomst.
Hier krijgt iedere gast de verzorging,
hulp en aandacht die zij/hij wenst en
nodig heeft. 

Inclusief

• Transfer vanaf opstapplaats 
Maastricht naar Bad Bevensen en
terug in aangepaste luxe bus met
rolstoellift

• Kofferservice
• 7 overnachtingen in een volledig

aangepaste één,- of tweepersoons-
kamer met TV, radio, telefoon, 
Wi-Fi en oproepsysteem.

• Drempelloze badkamer met toilet
en douche

• Deskundige (medische) 
verpleegkundige begeleiding

• Verzorging op basis van 
volpension in buffetvorm

• Diverse excursies en entree
• Avondprogramma
• Afscheidsdiner

Prijzen

Eenpersoonskamer is tegen meerprijs aan
te vragen.
Zonder verzorging/hulp van een 
vrijwilliger € 1075,-
Begeleiding van een vrijwilliger € 1295,-
Persoonlijke verzorging en begeleiding
van een vrijwilliger € 1545,-

9
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Eurostrand Resort Moseltal in Leiwen 

8 dagen Van vrijdag 1 t/m vrijdag 8 juli

10

Accommodatie

Geniet van alle comfort dat het 4 sterren
resort u biedt. U verblijft in één van de
huizen in een één,- of een twee-
persoonskamer met eigen badkamer en
TV, in ieder huis is een gezamenlijke
keuken met koffieapparaat en ijskast en
een grote woonkamer met TV. Op
loopafstand vindt u het centrale
gebouw met het restaurant, waar wij
gereserveerde plaatsen hebben. Hier
kunt u genieten van een zéér uitgebreid
ontbijt, lunch en diner in buffetvorm. 
Tijdens uw verblijf geniet u ook een
keer van het uitgebreide Kuchenbuffet,
het is beslist geen week om aan uw lijn
te denken! 

Omgeving

Anders dan de naam doet vermoeden
ligt het Resort niet aan het strand maar
in Leiwen tussen de plaatsjes Trier en
Bernkastel-Kues, aan de Römischen 
Wijnstraβe langs de Moezel. 
U kunt in de buurt van het resort 
heerlijk wandelen door het park en de
prachtige omgeving met uitzicht op de
wijngaarden. 
Daar kunt u een kapelletje bezoeken of
een bezoek brengen aan het plaatsje
Leiwen. 
In het resort/park kunt u o.a. gebruik 
maken van de minigolf baan. 
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Inclusief

• Transfer vanaf de opstapplaats
Maastricht naar Leiwen en terug in
luxe bus zonder rolstoellift

• Kofferservice
• Deskundige (medische) ver-

pleegkundige begeleiding
• 7 overnachtingen op een één,- of

tweepersoonskamer in een huis 
op het park

• Verzorging op All-Inclusive basis in
buffetvorm inclusief drankjes, tot
vrijdag 10.00 uur

• Avondprogramma
• Diverse excursies in luxe 

toeringcarbus zonder rolstoellift
• Afscheidsdiner

Prijzen

Eenpersoonskamer is tegen meerprijs aan
te vragen.
Zonder verzorging/hulp van een 
vrijwilliger € 725,-
Begeleiding van een vrijwilliger € 925,-
Persoonlijke verzorging en begeleiding
van een vrijwilliger € 1085,-
Voor deze reis is géén bus aanwezig met
rolstoellift.
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Verder kunt u gebruik maken van het
overdekte zwembad, bowlingbaan,
tafelvoetbal, WI-FI enz. Iedere avond
organiseert het resort activiteiten zoals
muziek en dansavonden, een
modeshow, een quiz en een 
bingoavond. Als u ’s avonds op zoek
bent naar wat meer rust kunt u bij het
restaurant heerlijk rustig op het terras
met uitzicht op het park verblijven of
natuurlijk op het terras bij uw eigen
huis. In deze accommodatie verblijft u
op All-Inclusive basis, dit betekent dat
alle maaltijden én alle drankjes met of
zonder alcohol, koffie en thee bij de
prijs inbegrepen zijn. 

Activiteiten

Er zijn verschillende excursies gepland o.a. een 
huifkartocht door de wijnbergen, met de luxe toering-
carbus naar Trier, Cochem en Luxemburg.

Voor wie

Voor gasten die in
staat zijn om zelf 
de bus in en uit te 
stappen (er is geen 
rolstoel lift)!

Heeft u een rollator, 
een duwrolstoel voor
langere afstanden of
een scootmobiel, 
dan kunt u deze
meenemen. 

Onze vrijwilligers 
kunnen u met de ADL,
en/of medische 
verzorging helpen en 
indien nodig krijgt u
een aangepaste 
badkamer. 
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Hotel Euvea in Neuerburg 

8 dagen Van zondag 31 juli t/m zondag 7 augustus

Accommodatie

Hotel Euvea probeert met typisch Duitse
gastvrijheid alle kleine en grote wensen
van haar gasten te vervullen. 
Het is zeer geschikt voor gasten die 
gebruik maken van een hulpmiddel
zoals rollator, (elektrische) rolstoel of
scootmobiel. 

Omgeving

Net over de grens, 140 km van 
Maastricht ligt Neuerburg, een schitterend
vakantiegebied in de Duitse Eifel. 
Een gebied dat zich kenmerkt door groene
bossen, diepe dalen, uitgedoofde vulkanen
en ronde krater meren. Overal in het 
landschap stuit men op burchten, kastelen,
kunstschatten en idyllische dorpen met
schilderachtige vakwerkhuisjes, die 
getuigen van een bewogen verleden. 
Het middeleeuwse stadje Neuerburg
maakt pas sinds 1815 onderdeel uit van
Duitsland, voor die tijd behoorde het tot
Luxemburg. Neuerburg is prachtig gelegen
in het dal van het riviertje de Enz en wordt
aan weerszijden geflankeerd door bossen.
Boven het stadje troont de burcht 
Neuerburg uit de 12e eeuw. 

Het beschikt over een restaurant met
een uitstekende keuken, waar wij 
gereserveerde plaatsen hebben, eigen
recreatie-ruimte, zonneterras, Wi-Fi en 
rolstoelvriendelijke paden rondom 
het hotel.
De zeer ruime één,- en tweepersoons-

12 12
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Inclusief

• Transfer vanaf opstapplaats 
Maastricht naar Neuerburg en
terug in aangepaste luxe bus met
rolstoellift

• Kofferservice
• 7 overnachtingen in een volledig

aangepaste één,- of 
tweepersoonskamer met TV en
oproepsysteem

• Drempelloze badkamer met toilet
en douche

• Deskundige (medische) 
verpleegkundige begeleiding

• Verzorging op basis van 
volpension in buffetvorm

• Diverse excursies en entree
• Avondprogramma
• Afscheidsdiner

Prijzen

Eenpersoonskamer is tegen meerprijs aan
te vragen.
Zonder verzorging/hulp van een 
vrijwilliger € 795,-
Begeleiding van een vrijwilliger € 995,-
Persoonlijke verzorging en begeleiding
van een vrijwilliger € 1095,-
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kamers zijn voorzien van hoog-
laagbedden, een oproepsysteem en 
TV en een aangepaste badkamer. 
U kunt in het hotel gebruik maken van
sauna en bubbelbaden.

Activiteiten

Wij bezoeken de oudste stad van 
Duitsland Trier, hier krijgt u voldoende
vrije tijd om te winkelen of heerlijk rond
te kijken in deze schilderachtige stad
met zijn vele oude bezienswaardig-
heden. Een toeristische tour naar
Echternach en Diekirch in Luxemburg
staan ook op het programma.  
Evenals een bezoek aan het Outlet van
Villeroy & Boch in Mettlach. 
Wat zeker niet mag ontbreken is het
historische Bernkastel-Kues en een
prachtige boottocht over de Moezel. 

In het hotel organiseren we in onze
eigen recreatieruimte een bingo en een
muziek/dansavond en is tijd voor
gezellig samenzijn en gezelschaps-
spelletjes. 

Voor wie

Als het niet mogelijk is om zelfstandig
met vakantie te gaan, door gezond-
heidsproblemen, ouderdom of andere
beperkingen biedt deze reis uitkomst.
Hier krijgt iedere gast de verzorging,
hulp en aandacht die zij/hij wenst en
nodig heeft. 
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Das Bad Peterstal 

8 dagen Van zaterdag 10 t/m zaterdag 17 september

Accommodatie

Dit Kurhotel voldoet aan alle eisen op
het gebied van toegankelijkheid en is
rolstoelvriendelijk zodat u een 
onbezorgde vakantie kunt beleven. 
Tijdens het verblijf beschikken wij over
een eigen restaurant met uitstekende
keuken in buffetvorm, recreatieruimte,
zonneterras en Wi-Fi. 

U kunt gebruik maken van de 
Kneipbaden, Heilbaden, Sauna en 
Fysiotherapie. 
De kamers/appartementen zijn
voorzien van een aangepaste 
badkamer, hoog-laagbedden, TV,
koffie/thee apparaat en 
oproepsysteem. 
Het hotel is zeer geschikt voor gasten
met een lichamelijke beperking.

Omgeving

Schitterende natuur met bergwegen en
diepe dalen afgewisseld met bossen en
landerijen met grote boerderijen en
kleine dorpjes. Dat is het Zwarte Woud
grenzend aan Frankrijk. 
Bad Peterstal ligt in de Duitse deelstaat
Baden-Württenberg, het grootste

bosgebied van Duitsland dat 
hoofdzakelijk bestaat uit naaldwouden.
Het is een paradijs voor wandelaars en
natuurliefhebbers. 
Het Kur- en Vakantiehotel 
Das Bad Peterstal ligt in het 
romantische Renchtal. 
Zoekt u een combinatie van rust, 
natuur en wilt u genieten van de Duitse
gemütlichkeit dan is dit hotel de juiste
keuze. In het eigen park ontspringen
maar liefst vier heilzame bronnen. 
U kunt natuurlijk ook genieten van de
heerlijke Schwarzwälder Kirschtorte op
het dakterras van het hotel.

14
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Inclusief

• Transfer vanaf opstapplaats 
Maastricht naar Bad Peterstal en
terug in aangepaste luxe bus met
rolstoellift.

• Kofferservice
• 7 overnachtingen in een 

volledig aangepaste één,- of
tweepersoons-kamer/appartement
met oproepsysteem. 

• Drempelloze aangepaste 
badkamer

• Deskundige (medische) 
verpleegkundige begeleiding

• Verzorging op basis van 
volpension

• Diverse excursies en entree
• Avondprogramma’s
• Afscheidsdiner

Prijzen

Eenpersoonskamer is tegen meerprijs aan
te vragen.
Zonder verzorging/hulp van een 
vrijwilliger € 935,-
Begeleiding van een vrijwilliger € 1135,-
Persoonlijke verzorging en begeleiding
van een vrijwilliger € 1255,-

en een bezoek aan Straatsburg in
Frankrijk. 

In het hotel is ‘s avonds de 
mogelijkheid om in onze eigen 
recreatieruimte gezellig bij elkaar te
zijn, gezelschapsspellen te spelen, 
er is een muziek en dansavond en
natuurlijk ook de Bingo! 

Activiteiten

Tijdens een onvergetelijke rit over de
heuvelachtige en kronkelende
Schwarzwaldhochstrasse krijgt u de
mooiste plekjes van het Zwarte Woud
te zien. Zoals de Mummelsee waar we
in het Berghotel de lunch gebruiken.
Verder brengen wij een bezoek aan de
Glasblazerij Wolfach, aan het Casino
van Baden-Baden, Freiburg en Triberg

Voor wie

Als het niet mogelijk is om zelfstandig
met vakantie te gaan, door gezond-
heidsproblemen, ouderdom of andere
beperkingen biedt deze reis uitkomst.
Hier krijgt iedere gast de verzorging,
hulp en aandacht die zij/hij wenst en
nodig heeft. 

15
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Seehotel Rheinsberg in Rheinsberg 

“HET NEUSJE VAN DE ZALM”8 dagen Van zondag 2 t/m
zondag 9 oktober

Accommodatie

Dit 4-sterren hotel voldoet aan uw 
stoutste dromen en heeft u alles te
bieden wat u zich maar kunt wensen.
Het hotel straalt luxe, comfort en een
grote gastvrijheid uit. Het beschikt over
een zeer ruim restaurant waar wij 
gereserveerde plaatsen hebben. 

Omgeving

Kom naar Rheinsberg in de Duitse 
deelstaat Brandenburg en ervaar het
mooie natuurpark 
Stechlin-Ruppiner-land, het paradijs in
het noorden van Brandenburg. 

De Grienericksee ligt tegenover het 
4-sterren hotel Rheinsberg en het
sprookjesachtige Schloss Rheinsberg,
dat bewoond werd door de Pruisische
koning Frederik de Grote, ligt op
loopafstand (600 meter).
Geniet van de talloze schilderachtige
meren die de deelstaat telt en begrijp
dat Rheinsberg niet voor niets De Parel
van dit vakantiegebied genoemd
wordt.  
Rondom de Grienericksee kunt u uren
lang wandelen op rolstoelvriendelijke
wandelpaden en genieten van de
adembenemende uitzichten.
Het stadje Rheinsberg zelf heeft veel te
bieden en is goed bereikbaar. 

16
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Inclusief

• Transfer vanaf opstapplaats 
Maastricht naar Rheinsberg en
terug in aangepaste luxe bus met
rolstoellift

• Kofferservice
• 7 overnachtingen in een volledig

aangepaste één-, of tweepersoons-
kamer met TV, telefoon, Wi-Fi en
oproepsysteem, 

• Drempelloze badkamer met toilet
en douche

• Deskundige (medische) 
verpleegkundige begeleiding

• Verzorging op basis van 
halfpension in buffetvorm

• Diverse excursies en entree
• Binnen Zwembad, Sauna, 

Stoombad, Fitnessruimte en
Sporthal

• Avondprogramma
• Afscheidsdiner

Prijzen

Eenpersoonskamer is tegen meerprijs aan
te vragen.
Zonder verzorging/hulp van een 
vrijwilliger € 1175,-
Begeleiding van een vrijwilliger € 1375,-
Persoonlijke verzorging en begeleiding
van een vrijwilliger € 1575,-

17

U kunt hier genieten van een 
uitstekende keuken, het biedt een zeer
uitgebreid ontbijt, lunch en diner in 
buffetvorm in klassieke stijl. Verder kunt
u gebruik maken van de openhaard
kamer met bibliotheek en de hotelbar.
De slaapkamers zijn uitgerust met
hoog,- laagbedden, TV, minibar, WI-FI,

balkon en aangepaste badkamer. In
het hotel met eigen sporthal, heeft u tal
van mogelijkheden om te sporten met
of zonder rolstoel. Het verwarmde 
binnenzwembad heeft een temperatuur
van 31 graden (indien nodig is er 
een lift) en u vindt er een sauna en
stoombad en een fitnessruimte.  

Activiteiten

Met onze luxe bus brengen wij een be-
zoek aan Berlijn waar een gids ons
van alles vertelt tijdens een rondrit
langs bezienswaardigheden in deze
grote stad.  

Daarna heeft u tijd om op eigen 
gelegenheid o.a. de Kurfürstendamm 
te ontdekken.
Verder vindt er een toeristische tocht
plaats door Brandenburg. Ook een 
romantische boottocht over de meren
staat gepland. Onze recreatieruimte in
het hotel biedt de mogelijkheid voor 
gezellig samenzijn, gezelschaps-
spelletjes en de Bingo.  
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Het ligt in de gemeente Arona dat
geheel rolstoel-vriendelijk is.
Hier vindt u schitterende (aangepaste)
stranden en boulevards, maar ook een
prachtig binnenland met overweldigend
mooie natuur. Het mooie zandstrand,
waar strandrolstoelen beschikbaar zijn, 
vindt u op 800 meter van het hotel.
Rondom het eiland leven walvissen en
dolfijnen. Los Christianos ligt midden in
een medisch gunstige en allergievrije
klimaatzone. Men spreekt terecht over
‘de plek met het beste klimaat ter
wereld’ voor mensen met reuma,
artrose, osteoporose en MS. 

Het hele jaar door heeft Tenerife een
aangenaam klimaat met veel zon en 
altijd een beetje frisse zeewind. 

Hotel Mar Y Sol Tenerife 

11 dagen Van vrijdag 10 t/m
dinsdag 21 juni

Accommodatie

Hotel Mar Y Sol is volledig aangepast
en rolstoelvriendelijk en behoort terecht
tot een van de best aangepaste hotels
in Europa. In dit zéér gastvrije hotel
zult u zich direct thuis voelen. 
Het hotel beschikt over een ruim restau-
rant (waar wij gereserveerde plaatsen
hebben) en over een uitstekende
keuken waar iedere dag een ander 
themamenu wordt geserveerd in buffet
vorm op rolstoelhoogte. De volledig
aangepaste kamers/appartementen
beschikken over hoog-laagbedden, 
TV, kitchenette, oproepsysteem, Wi-Fi,
balkon en een aangepaste badkamer.
U kunt gebruik maken van de 
bibliotheek, de internet ruimte, twee
grote zwembaden met tilliften. 

18

Omgeving

Het Spaanse Tenerife is één van de 
Canarische eilanden en is van 
vulkanische oorsprong. Het ligt in de
Atlantische oceaan voor de kust van
Noord-Afrika.
Op de zuidwestkust van het eiland 
ligt Los Cristianos, een voormalig 
vissersdorpje, en tegenwoordig een
prachtige badplaats. 
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Activiteiten

Twee dag excursies zijn inbegrepen
o.a. een toeristische rondrit over het 
eiland naar de vulkaan El Teide, Puerto
de la Cruz, Candelaria, La Laguna en
een verrassingstocht. Verder is er de
mogelijkheid om  individueel of in
groepjes de boulevard, de markt, het
gezellige centrum, het grote winkelcen-
trum Siam Mall, het Loro dierenPark,
het Monkeypark, of Playa De las 
Americas een bezoek te brengen.

Voor wie

Als het niet mogelijk is om zelfstandig
met vakantie te gaan, door gezond-
heidsproblemen, ouderdom of andere
beperkingen biedt deze reis uitkomst.
Hier krijgt iedere gast de verzorging,
hulp en aandacht die zij/hij wenst en
nodig heeft. 

Inclusief

• Transfer vanaf opstapplaats 
Maastricht naar het Vliegveld 
en terug in een luxe aangepaste
bus met rolstoellift

• Vliegreis van de luchthaven 
rechtstreeks naar Vliegveld Tenerife
en retour in de middaguren op
gereserveerde plaatsen voor in 
het vliegtuig

• Kofferservice & incheckservice
• 10 overnachtingen in een volledig

aangepaste één of tweepersoons-
kamer/appartement

• Deskundige (medische) 
verpleegkundige begeleiding.

• Verwarmd buitenzwembad 
32 graden voorzien van 
massagejets, waterval en lift

• Halfpension met uitgebreid ontbijt
en diner in buffetvorm.

• Diverse excursies in aangepaste
luxe bus met rolstoellift en 
Nederlands sprekende gids

Prijzen

Eenpersoonskamer/appartement is 
tegen meerprijs aan te vragen.
Zonder verzorging/hulp van een 
vrijwilliger € 1710,-
Begeleiding van een vrijwilliger € 1910,-
Persoonlijke verzorging en begeleiding van
een vrijwilliger € 2110,-

Als door overmacht uw vlucht wordt
gemist, is de Stichting niet aansprakelijk.

19

Rondom het zwembad staan extra
hoge ligstoelen, voorzien van alle
gemakken, een van de zwembaden is
het gehele jaar door verwarmd, 
32 graden. Er is een toegankelijk 
sportcomplex waar u aan diverse 
activiteiten kunt deelnemen. 
Verder treft u er de Fysiotherapie met
verschillende behandelingen en een arts. 
Bij het hotel zijn scootmobiels en 
electrice rolstoelen te huur.
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Hebt u niemand die uw rolstoel kan
duwen of hulp bij ADL kan bieden, dan
kan de stichting een vrijwilliger voor u
regelen. 
Voor deze dienst betaalt u het verblijft
van de vrijwilliger. 

Voor wie

Voor pelgrims die in staat zijn om zelf
de bus in en uit te stappen (er is geen
rolstoel lift).
Heeft u een rollator of een duwrolstoel
voor langere afstanden, dan kunt u
deze meenemen. 

Touringcar-Bedevaart naar Pater Pio

10 dagen
Van vrijdag 29 april t/m 
zondag 8 mei 2022

Reisprogramma

Dag 1: Vrijdag 29 april 2022 
Om 08.00 uur in de parochiekerk de Man-
ulfus & Gondulfus in de Heeg te Maastricht
waar we deze bedevaart aanvangen met
het vieren van de Heilige Mis en een 1e
kennismaking met de priester die ons op
deze bedevaart zal begeleiden. 
Na de H. Mis reizen we richting Marien-
fried voor ons avondmaal en overnachting.    

Klooster Haus Marienfried Marienfried-
strasse 89284 pfaffenhofen a/d Roth (D)

Dag 2: Zaterdag 30 april 2022 
Na de H. Mis in de Kapel van het Klooster
vervolgen we onze bedevaart en rijden via
Kempten in de Algau, en Innsbruck  door
de Povlakte in Noord Italië naar de 
omgeving van Stra voor avondmaal en
overnachting.  

Hotel park Venezia,
Via Venezia 31, 30039 Stra  (It)

Dag 3: Zondag 01 mei 2022
Na het ontbijt vertrekken we naar Padua,
onderweg vieren we in het klooster van de
paters Kapucijnen bij de Heilige Pater
Leopoldo de heilige Mis en brengen dan
vervolgens een bezoek aan de H. Antonius. 
In de namiddag reizen we via Bologna
naar de omgeving van Assisi voor ons
avondmaal en overnachting.                                  

Hotel Domus Pacis, Piazza, Porziuncola 1
06081 Santa Maria Degli Angelie (Assisi, It)

20

Bij voldoende belangstelling bieden wij u van vrijdag 29 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022
een 10 daagse bedevaartreis naar Pater Pio in San Giovanni Rotondo in Italië aan. 
Voor onze 1e reisdag dient u zelf voor een lunchpakket te zorgen. 
Ons verblijf in Hotel in Giovanni Rotondo is op basis van Volpension. 
Onderweg is op basis van Half Pension, en bieden we u een lunchpakket aan. 
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Prijzen

De prijs voor deze 10 daagse reis
bedraagt € 865,-
Voor éénpersoonskamer (zeer beperkt)
geldt een toeslag van € 195,-
Begeleiding en/of verzorging van een 
vrijwilliger(ster) € 865,-
Voor deze reis is géén bus aanwezig met
rolstoellift.

21

Dag 4: Maandag 02 mei 2022    
Vandaag brengen we een bezoek aan de
zeer bekende Porziuncola de Capille Santa
Chiara in de kerk van het klooster en de
rozentuin en het verblijf vanSt. Franciscus. 
Na de Heilige Mis en de lunch stoppen we
als de tijd het toelaat in Manoppello voor
een bezoek aan de Basiliek waar het Heilig
Gelaat van Christus is te bewonderen, hierna
vervolgen we onze weg naar ons hotel in
San Giovanni Rotondo voor ons avondmaal
hier verblijven we 4 nachten 

Hotel Centro Di Spiritualit Padre Pio,
Via Anne Frank 18,

71013 San Giovanni Rotondo (It)

Dag 5: Dinsdag 03 mei 2022
Vandaag staat de gehele dag in het teken
van Pater Pio, we gaan naar het klooster
waar we de H. Mis zullen bijwonen en een
bezoek brengen aan zijn graf. Het middag-
maal genieten we in ons hotel. In de namid-
dag bidden we voor degene die dat willen
in het park naast de Basiliek de kruisweg.
Aansluitend is er vrije tijd om het Heiligdom
van Pater Pio te bezoeken. Avondmaal in
ons hotel.

Kerk van Pater Pio

Dag 6, Woensdag 04 mei 2022  (Dagtrip)

We maken een bustocht door het prachtige
Gargano gebergte en brengen we een 
bezoek aan Mont St. Angelo, gelegen aan
de Adriatische zee waar we een bezoek
brengen aan de grot waar de Heilige 
Aartsengel St. Michael wordt vereerd en 
indien mogelijk kunnen we daar de 
H. Mis bijwonen. 
Avondmaal in ons hotel.

Dag 7:  Donderdag 05 mei 2022  (Dagtrip)
Na de H. Mis in de kapel van ons Hotel
gaan we op weg naar Bari om een bezoek
te brengen aan de stad van de Heilige 
St. Nicolaas, de lunch gebruiken we 
onderweg (op eigen gelegenheid). 
Na ons bezoek aan de Basiliek zal er ook
wat vrije tijd zijn om Bari te verkennen.
Avondmaal in ons hotel.

Dag 8, Vrijdag 06 mei 2022 
Na het ontbijt en de H. Mis in de kapel van
het Hotel is het tijd om vaarwel te zeggen
en rijden we langs de Adriatische Zee naar
Loreto waar we een bezoek brengen aan
de Basiliek en het Heilig Huisje van de
Maagd Maria.
Na het bezoek vervolgen we onze weg en
rijden we via Ancona, Rimini en Bologna
naar de omgeving van Modena voor ons 
Avondmaal en overnachting.                                                                                                      

Hotel Motel Galaxy, via Ludwig van
Beethoven, 42122 Modena (It).

Dag 9:  zaterdag 07 mei 2022 
We vertrekken vandaag  verder huiswaarts,
na onderweg ons lunchpakket te hebben
genuttigd, verlaten we Italië en vervolgen
we onze weg terug door de mooie natuur
naar  Klooster Marienfried voor avondmaal
en overnachting.                                                                                                                       

Dag 10: Zondag 08 mei 2022
Na de H. Mis in de kapel van het Klooster
Haus in Marienfried gaan we dan richting
huiswaarts en na onderweg gebruik
gemaakt te hebben van een afscheidsmenu,
komt er een einde aan deze mooie 
bedevaart reis, en gaan we terug naar
onze opstapplaatsen.

Inclusief

• Om 07.30 uur verzamelen op de
parkeerplaats aan De Geusselt,
stadion MVV Maastricht. 
Transfer vanaf de opstapplaats
Maastricht naar San Giovanni 
Rotondo en terug in luxe bus.

• In de luxe bus zijn tegen een 
redelijke prijs, koude en warme
dranken te verkrijgen.

• Om 07.45 uur vertrekken we met
de bus naar Monulfus & Gondulfus
parochiekerk in de Heeg te 
Maastricht, waar we deze 
bedevaart aanvangen met het
vieren van de H. Mis en de 
1e kennismaking met de priester
die ons op deze bedevaart zal
begeleiden. 

• Op deze reis gaat een geestelijke
begeleider (priester), een
deskundige verpleegkundige &
reisleider mee. De eerste dag is er
‘s avonds een drie gangen diner
(voor een lunchpakketje op de 
1e reisdag dient u zelf voor te 
zorgen). 
In Hotel Centro Di Spiritualit Padre
Pio verblijft u op basis van 
volpension.
Voor de andere dagen verblijft u
op basis van halfpension.  

• U verblijft op een één,- twee,- of
driepersoonskamer (dit dient u aan
te geven).

• Deelname geschiedt op volgorde
van de datum van de aanbetaling.

• Een drie gangen afscheidsdiner in
Nederland. 
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INSCHRIJFVOORWAARDEN
1. Inschrijving.

- U kunt zich inschrijven voor een bijzondere vakantie 
(verder te noemen ‘vakantie’) van Stichting Heinz Bijzondere
Vakantiereizen via het aanmeldingsformulier.
Op het aanmeldingsformulier geeft u onder meer aan welke
zorg u nodig heeft tijdens de vakantie, of u dieetwensen
heeft en wat uw voorkeursweken zijn voor de vakantie.

- De intaker vult samen met u het aanmeldingsformulier in,
wanneer dit ingevuld is en ondertekend neemt de intaker dit
mee en levert dit in bij het medisch team.

2. Beoordeling en bevestiging inschrijving.
- De stichting beoordeelt of u in aanmerking komt voor de

door u aangegeven voorkeursweek of voorkeursweken. 
Indien dit het geval is, ontvangt u een schriftelijke bevestiging
van uw inschrijving. Uw deelname aan een bijzondere
vakantie is pas definitief wanneer de hele reissom is betaald.

- Mocht de stichting geen vakantie kunnen aanbieden dan
ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

3. Betaling
- Om te kunnen deelnemen aan de vakantie betaalt u de 

reissom aan de stichting.
De reissom geldt per persoon en is gespecifieerd in de 
reisbrochure en met u afgesproken tijdens de intake. 

- U ontvangt voor aanvang van de vakantie een uitnodigings-
brief van de stichting, met een factuur met daarop vermeld
de totale reissom.

- U dient deze factuur te betalen aan de stichting. 
Het bankrekeningnummer staat genoemd op de factuur.

4. Reis-, bagage-, en annuleringsverzekering.
- Deze dient u zelf af te sluiten bij een verzekerings-

maatschappij.
- Sluit deze op tijd af! Heeft u al een doorlopende 

Reis-, bagage-, en annuleringsverzekering dan een kopie
overhandigen bij het invullen van het aanmeldingsformulier. 

5. Reispapieren.
- Zo snel als mogelijk ontvangt u voor aanvang van uw

vakantie de reispapieren met de opstapplaats en vertrektijd
en alle overige informatie over uw vakantie. 

6. Medicatie en identiteitsbewijs.
- U dient tijdens uw vakantie voor voldoende medicatie en 

bijbehorende hulpmaterialen te zorgen zoals: 
injectienaalden, verbandmiddelen, katheterzakken, 
incontinentiematerialen etc.      

- U bent verplicht om tijdens de vakantie over een geldig 
identiteitsbewijs en een medicijn paspoort te beschikken.

- Tijdens de vliegvakanties kunt u uit voorzorg uw identiteits-
bewijs/paspoort inleveren bij de reisleider. Indien u deze
documenten in eigen beheer wilt houden, zijn de risico’s en
kosten van verlies of beschadiging voor u.

- Tijdens de reis heeft een uitgeprint copy van de corona 
vaccinatie & QR code nodig.

7. Aankomsttijd vakantie.
- De aankomsttijd is het tijdstip waarop uw vakantie begint en

waarvan de stichting verwacht dat u aanwezig bent. 
De aankomsttijd staat vermeld in uw reispapieren.
Deze aankomsttijd kan afwijken van het eventueel eerder
aan u mondeling of schriftelijk doorgegeven tijdstip.

- In geval van calamiteit is het mogelijk dat de stichting 

gedwongen is om de aankomsttijd te wijzigen. U wordt van
een dergelijke wijziging zo snel mogelijk, bij voorkeur
schriftelijk, op de hoogte gebracht.

8.  Reis naar en van vakantie-accommodatie.
- Het adres van uw vakantie-accommodatie staat in de 

reispapieren van de stichting vermeld.

9.  Vervoer tijdens de vakantie.
- Tijdens de vakanties vinden excursies plaats met (rolstoel) bus.

Indien noodzakelijk zet de stichting een personenauto in.

10. Schade tijdens vakantie.
- U bent aansprakelijk voor schade die u veroorzaakt tijdens

uw vakantie aan personen en/of goederen, u bent verplicht
een WA verzekering te hebben.

11. Weigering of beëindiging deelname.
- De stichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om in

de hieronder genoemde gevallen een gast te weigeren voor
deelname, dan wel niet meer verder te laten deelnemen aan
een vakantie indien: 
1. de informatie op het aanmeldingsformulier zodanig 

verschilt van de werkelijkheid, dat het met het oog op het
vervoer of de mate van noodzakelijke begeleiding/zorg
onmogelijk is de gast mee te nemen; 

2. de gast niet beschikt over een identiteitsbewijs en een
medicijnen paspoort;

3. de gast agressief, discriminatoir, intimiderend of 
aanstootgevend gedrag vertoont.
Indien u vanwege een of meer van de bovengenoemde
redenen niet kunt deelnemen of niet meer verder deel-
neemt aan de vakantie, wordt de reissom of een deel
daarvan niet aan u geretourneerd.

12. Veiligheid.
- Indien u aangeeft op het aanmeldingsformulier dat 

bedhekken omhoog moeten of dat de slaapkamerdeur 
afgesloten dient te worden i.v.m. uw veiligheid, en hiervoor
uw toestemming geeft, zal de stichting hiervoor zorg 
dragen, zonder achteraf hiervoor aansprakelijk te kunnen
worden gesteld.

13. Privacy.
- De stichting verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor

het organiseren van uw vakantie, en indien u hierin
toegestemd heeft, u van verdere activiteiten op de hoogte te
houden.

14. Klachten.
- Als u tijdens de vakantie een klacht heeft, kunt u deze 

bespreken en afhandelen met de reisleider en eventuele 
betrokkenen.

- Als u na afloop klachten heeft over uw vakantie, kunt u deze
schriftelijk indienen bij de stichting. De contact gegevens
staan hieronder genoemd.

15. Contact.
- Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen

p/a Kapolder 11,  6321 PT Wijlre
Telefoon : 06 51672883 
Website : www.stichtingheinzreizen.nl            
Email : info@stichtingheinzreizen
Facebook : Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen
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VAKANTIE MET DE PUNTJES OP ZORG

Geachte gast,

U hebt aangegeven interesse te hebben in een Bijzondere Vakantie.
Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier, waarop u kunt aangeven naar welke vakantie 
accommodatie uw voorkeur gaat. Dit inschrijfformulier kunt u aan ons retourneren in 
bijgevoegde retourenvelop (wel postzegel opplakken).

Na ontvangst van het formulier zullen wij t.z.t. telefonisch contact met u opnemen om een 
afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek zal o.a. worden ingegaan op
allerlei aspecten van een Bijzondere Vakantie en het aanmeldingsformulier zal samen met u
worden ingevuld.

Het is belangrijk de volgende gegevens bij de hand te hebben tijdens het bezoek:

•  Een kopie van het recente medicijnenpaspoort;
•  Naam van de zorgverzekeraar en het polisnummer;
•  Kopie van uw zorg indicatie;
•  Kopie (doorlopende) annulering,- reis,- & bagageverzekering.
•  Voor de reis naar Tenerife: kopie van identiteitsbewijs of paspoort.
•  Tijdens de reis heeft een uitgeprint copy van de corona vaccinatie & QR code nodig.

Het huisbezoek is van belang om in kaart te brengen welke hulp u als gast nodig heeft en of
wij tijdens de door u gekozen vakantie deze zorg kunnen bieden. 
En voor een evenwichtige samenstelling van de vakantiegroep.

Het retourneren van het aanmeldingsformulier is op zich géén garantie voor deelname aan
een vakantie.

Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen

Kapolder 11
6321 PT Wijlre Nederland 

Tel. : 06 - 516 728 83
Email : info@stichtingheinzreizen.nl
Website : www.stichtingheinzreizen.nl 
Facebook : Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen

Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen

Met onze groep vrijwilligers zetten wij ons in voor de zeer 
kwetsbare groep, de gehandicapten met of zonder partner, 
ouderen, mantelzorgers en alleenstaanden.
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