Locaties

LUYKSGESTEL
DE POSTELHOEF

Verblijf in volpension
Basisprijs
CM-ledenprijs
Sterprijs CM-leden
Sterprijs VT CM-leden
Singletoeslag

NIEUWPOORT
SANDESHOVED

Verblijf in volpension
Basisprijs
CM-ledenprijs
Sterprijs CM-leden
Sterprijs VT CM-leden
Singletoeslag

24-06 tot
23-09 tot
01-07-2017 30-09-2017
€ 805
€ 615
€ 565
€ 540
€ 60

€ 680
€ 490
€ 440
€ 415
n.v.t.

29-04 tot 06-05-2017
€ 865
€ 675
€ 625
€ 600
n.v.t.

BERGEIJK
DE PUTSE HOEVE

Verblijf in volpension
Basisprijs
CM-ledenprijs
Sterprijs CM-leden
Sterprijs VT CM-leden
Singletoeslag

WEZEP
HUIZE IJSSELVLIEDT

Verblijf in volpension
Basisprijs
CM-ledenprijs
Sterprijs CM-leden
Sterprijs VT CM-leden
Singletoeslag

23-06 tot 30-06-2017
€ 850
€ 660
€ 610
€ 585
€ 140

29-07 tot 05-08-2017
€ 880
€ 690
€ 640
€ 615
geen

Basisprijs: prijs die niet-CM-leden betalen.

TOLO-ARGOLIS
HOTEL JOHN & GEORGE

07-09 tot 14-09-2017

Verblijf in volpension
Basisprijs
CM-ledenprijs
Sterprijs CM-leden
Sterprijs VT CM-leden
Singletoeslag

€ 1.360
€ 1.170
€ 1.120
€ 1.095
€ 147

CM-ledenprijs: prijs die CM-leden betalen
vanaf de tweede vakantie of bedevaart
waaraan ze deelnemen in 2017.
Sterprijs: Voor de eerste vakantie of
bedevaart waaraan je als CM-lid deelneemt
in 2017, betaal je de sterprijs.
Afhankelijk van je situatie zijn er
€ 25
twee sterprijzen mogelijk.
korting extra
bij toekenning
zorgforfait

Hoe inschrijven?

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

Je kan je eenvoudig inschrijven in 3 stappen:

1

DE PUTSE HOEVE
Oude Postelseweg 14
5571 LS Bergeijk
Nederland
tel. 0031 497 571 032
www.deputsehoeve.nl
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
HOTEL JOHN & GEORGE
Tolo 21056
Nafplio
Griekenland
tel. 003027520 59097
www.j-g.gr

Verrassende vakanties

Ben je geïnteresseerd in één van deze vakanties?

2
3

V.U.: Johan Tourné, Meirstraat 13, 2890 Sint-Amands

Periodes, prijzen, vervoer

 raag het aanvraagformulier op bij het
V
nationaal secretariaat van Samana
Vul dit aanvraagformulier volledig in
 tuur het ingevulde en ondertekende formulier
S
terug naar het nationaal secretariaat

Contactgegevens
Samana Vakanties
Haachtsesteenweg 579
PB 40
1031 Brussel
tel. 02 246 26 90
fax 02 246 47 79
vakanties@samana.be

www.samana.be

VOOR MENSEN MET DEMENTIE EN
HUN MANTELZORGER

Even helemaal ontspannen
Eens volledig ontspannen in een andere omgeving, een paar dagen niets hoeven te doen en
alle zorgen even kunnen vergeten. 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 in binnen- en
buitenland. Er is een ruim aanbod aan activiteiten,
maar toch willen we het rustige karakter van deze
vakanties benadrukken.
Het belangrijkste motto van deze vakanties is
‘alles mag, niets moet’.
Door de kleinschaligheid, de vrijwilligersbegeleiding en de aanwezigheid van de vertrouwde
partner of familielid kan de persoon met dementie
tot een fijne vakantiebeleving komen.

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.
Ontdek hiernaast de verschillende bestemmingen.

DE POSTELHOEF, NEDERLAND

HUIZE IJSSELVLIEDT, NEDERLAND

Vakantiehotel De Postelhoef ligt midden in de
vrije natuur van Nederlands Brabant, ver weg van
drukte en lawaai. Rondom ligt een grote tuin van
1,5 hectare met wandelpaden en zitbankjes.

In Gelderland, aan de rand van Wezep, ligt op
het landgoed IJsselvliedt het gelijknamige hotel.
Dit bijna 200 jaar oude herenhuis wordt omringd
door boerderijen, tuinen, visvijvers en bossen. De
omgeving leent zich uitstekend voor tochtjes in de
natuur. Ook het hotel zelf is een pareltje dat heel
wat mogelijkheden biedt. Laat je verwennen door de
schoonheidsspecialiste of breng een bezoek aan de
sauna.

De Postelhoef is zeer goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en beschikt over al het noodzakelijke comfort voor een aangenaam verblijf.
Het vakantiehotel biedt een recreatieruimte, serre,
TV- en leeskamer, petanquebaan en toegankelijk
buitenzwembad.

DE PUTSE HOEVE, NEDERLAND
Bergeijk is een gezellig dorpje in de Brabantse
Kempen in Nederland. De aanliggende dorpen
bieden heel wat interessante uitstapmogelijkheden.
De zeer toegankelijke Putse Hoeve ligt in een
rustige, groene omgeving. Het gebouw staat volledig ter beschikking van onze groep, wat optimale
privacy en een warme huiselijke sfeer mogelijk
maakt. Je logeert in aangepaste slaapkamers met
eigen, aangepast sanitair.

HOTEL SANDESHOVED, BELGIË
Hotel Sandeshoved is een gezellig familiehotel,
gelegen op de verkeersvrije zeedijk van Nieuwpoort-bad. Het grenst ook direct aan de bruisende
winkelstraat. Alle kamers zijn voorzien van bad
kamer en TV. Er zijn eveneens studio’s en appartementen met badkamer, keukentje en TV.
Enkele troeven van dit hotel zijn de prima keuken
met keuzebuffet en de gezellige bar met zicht op
zee. Diëten zijn mogelijk.

Het hotel is rolstoeltoegankelijk, de kamers hebben
een aangepaste douche, toilet en wastafel.

HOTEL JOHN & GEORGE, GRIEKENLAND
Een vakantie exclusief voor jongere d
 ementerenden
(tot 65 jaar) en hun mantelzorgers.
Tolo is een gezellige vakantiebestemming op de
Griekse Peloponnesos, op slechts 10 km van de
oude hoofdstad Nafplion. Aan de zuidkant van
deze badplaats ligt het sfeervol haventje met
authentieke vissersbootjes.
Tolo biedt voor elk wat wils: prachtige natuur,
archeologische bezienswaardigheden, maar ook
traditionele Griekse tavernes en bouzouki clubs.
Hotel John & George is gelegen in het oude
gedeelte van Tolo en biedt een prachtig uitzicht
over de baai met de eilanden Romvi en Koronisi.
Het is een uiterst comfortabel complex met alle
moderne voorzieningen. De maaltijden worden
geserveerd in buffetvorm. Het hotel beschikt ook
over een aantal aangepaste kamers.

Individuele vakantie
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 accommodatie, 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.

Een uitgebreide informatiefolder met meer
concrete info over alle bestemmingen in
binnen- en buitenland kan je telefonisch
aanvragen op het nummer 02 246 57 11.

