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VOOR MENSEN MET DEMENTIE EN 
HUN MANTELZORGERwww.samana.be

Contactgegevens
Samana Vakanties 
Haachtsesteenweg 579
PB 40
1031 Brussel

tel. 02 246 26 90
fax 02 246 47 79

vakanties@samana.be

Hoe inschrijven?

Ben je geïnteresseerd in één van deze vakanties?

Je kan je eenvoudig inschrijven in 3 stappen:

 Vraag het aanvraagformulier op bij het 
nationaal secretariaat van Samana

Vul dit aanvraagformulier volledig in

 Stuur het ingevulde en ondertekende formulier 
terug naar het nationaal secretariaat

1

2

3

Locaties

HOTEL SANDESHOVED
Goethalsstraat 1
8620 Nieuwpoort
België
tel. 058 22 23 60
www.sandeshoved.be

HUIZE IJSSELVLIEDT
IJsselvliedtlaan 1
8091 PN Wezep
Nederland
tel. 0031 383 761 218

DE POSTELHOEF
Boscheind 73
5575 AA Luyksgestel
Nederland
tel. 0031 497 541 426
www.postelhoef.nl

HOTEL SPELDERHOLT
Spelderholt 9 
7361 DA Beekbergen
Nederland
tel. 0031 555 068 805
hotel@parcspelderholt.nl

Periodes, prijzen, vervoer

LUYKSGESTEL 
DE POSTELHOEF 23-06 tot 30-06-2018
Verblijf in volpension
Basisprijs € 830 
CM-ledenprijs € 640
Sterprijs CM-leden € 590
Sterprijs VT CM-leden € 565
Singletoeslag n.v.t.

NIEUWPOORT 
SANDESHOVED 12-05 tot 19-05-2018
Verblijf in volpension
Basisprijs € 920
CM-ledenprijs € 730
Sterprijs CM-leden € 680
Sterprijs VT CM-leden € 655
Singletoeslag n.v.t.

WEZEP 
HUIZE IJSSELVLIEDT 14-07 tot 21-07-2018
Verblijf in volpension
Basisprijs € 880
CM-ledenprijs € 690
Sterprijs CM-leden € 640
Sterprijs VT CM-leden € 615
Singletoeslag n.v.t.

BEEKBERGEN 
HOTEL SPELDERHOLT 29-06 tot 06-07-2018
Verblijf in volpension
Basisprijs € 850
CM-ledenprijs € 660
Sterprijs CM-leden € 610
Sterprijs VT CM-leden € 585
Singletoeslag € 182

Basisprijs: prijs die niet-CM-leden betalen.
CM-ledenprijs: prijs die CM-leden betalen vanaf de tweede 
vakantie of bedevaart waaraan ze deelnemen in 2018.
Sterprijs: Voor de eerste vakantie of 
bedevaart waaraan je als CM-lid deelneemt in 2018, 
betaal je de sterprijs. Afhankelijk van je situatie zijn er 
twee  sterprijzen mogelijk. 

€ 25 
korting extra 

bij toekenning 
zorgforfait

2018

Verrassende
Vakanties
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DE POSTELHOEF, NEDERLAND 

• Uitstap naar de ecologische tuin ’t Loo 
• Excursie naar struisvogelboerderij Heierhof 
• Uitstap naar de Tinteltuin in Heersel 
• Naar de imposante abdij van Postel
• Logeren te midden de vrije natuur van 

 Nederlands Brabant
• Ver weg van drukte en lawaai

HOTEL SPELDERHOLT, NEDERLAND

• Vakantie in de prachtige omgeving van de Veluwe
• Verblijf in een schitterend aangepast en  

ruim zorghotel
• Modern ingerichte accommodatie, vlak  

onder Apeldoorn
• Zwembad, wellness en snoezelruimte 
• Midden in een prachtig kasteelpark 
• Mooie excursiemogelijkheden

HOTEL SANDESHOVED, BELGIË

• Gezellig familiehotel aan de verkeersvrije 
 wandeldijk 

• Prima keuken met keuzebuffet
• Gezellige bar met zicht op zee
• Wandelpromenade aan de havengeul 
• Shoppen in de bruisende winkelstraat
• Kuieren op de pier 

HUIZE IJSSELVLIEDT, NEDERLAND

• Logeren in een bijna 200 jaar oud herenhuis
• Landgoed omringd door boerderijen, tuinen, 

visvijvers en bossen 
• Uitstekend gelegen voor tochtjes in de natuur
• Op ontdekkingstocht met rolstoel, te voet, met 

duofiets of zelfs per kano 
• Mogelijkheid tot bijpraten in prieel of oranjerie
• Toegankelijk hotel voor rolstoelgebruikers

Eens volledig ontspannen in een andere omge-
ving, een paar dagen niets hoeven te doen en alle 
zorgen even achter je laten. Dit kan tijdens onze 
groepsvakanties voor mensen met dementie. Deze 
vakanties zijn exclusief voor mantelzorgers en hun 
partner of familielid met dementie. 

We bieden een gevarieerd aanbod met een ruime 
keuze aan activiteiten. Daarnaast willen we toch het 
rustige karakter van deze vakanties benadrukken. 
Het belangrijkste motto van deze vakanties is  
‘alles mag, niets moet’.

Door de kleinschaligheid, de vrijwilligersbege-
leiding en de aanwezigheid van de vertrouwde 
partner of familielid kan de persoon met dementie 
tot een fijne vakantiebeleving komen.

Even helemaal ontspannen
Tijdens deze  vakanties staat ook de  mantelzorger 
centraal. Want wie mantelzorger is van een  
dementerende persoon, zit dikwijls met heel  
wat zorgen. Contacten met lotgenoten zijn dan 
verrijkend. 

Mantelzorgers moeten altijd ‘zorgen voor’.  
Tijdens deze vakanties staan medewerkers paraat 
om de zorg volledig of gedeeltelijk over te nemen.  
De mantelzorger kan dan zalig ontspannen, 
 samen met, maar ook al eens apart van de 
 persoon met dementie.

STEL ZELF JE VAKANTIE SAMEN!

Wil je zelfstandig, met familie of vrienden op 
vakantie gaan maar wel de zekerheid hebben van 
een goede ondersteuning, toegankelijke accom-
modatie, kortom een vakantie op maat? 
Ook in dat geval ben je bij Samana aan het juiste 
adres. Wij regelen je hotel, eventuele  vluchten, 
hulpmiddelen, gewenste verpleegkundige 
 ondersteuning en verzorging ter plaatse.  

Samen bekijken we welke mogelijkheden deze 
vakantiebestemmingen bieden en of ze kunnen 
voldoen aan jouw specifieke vakantiewensen. 

Bovendien kies je zelf de periode en de duur van 
je verblijf. Zo werken we samen een vakantie uit 
op basis van jouw wensen en verwachtingen.
Wij bieden tevens de optie om, mits betaling, 
tijdens jouw vakantie ondersteuning in te roepen 
van een Samana-vrijwilliger. 

Individuele vakantie

Een uitgebreide informatiefolder met meer 
concrete info over alle bestemmingen in 
 binnen- en buitenland kan je telefonisch 
 aanvragen op het nummer 02 246 26 90.

Ontdek hiernaast de  
verschillende bestemmingen.     
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