Vaarvakantie Nederland
De Prins Willem Alexander vaarvakantie door Nederland! Deze vaarvakantie voor senioren
staat garant voor een afwisselende vakantie over het Nederlandse water. Prachtige variaties
in landschap, bruisende havenstadjes en verschillende activiteiten staan centraal. Een luxe
vaarvakantie mét zorg en begeleiding naar uw persoonlijke mogelijkheden.
Ontdek Nederland tijdens deze vaarvakantie vol variatie.
Het vakantiebureau: Al 50 jaar specialist in verschillende zorgvakanties, vakanties voor
senioren zoals deze vaarvakantie in Nederland.

Vaarvakantie voor senioren
Deze vaarvakantie is volledig afgestemd op senioren en ouderen. U kunt alleen of met uw
partner of mantelzorger komen. Bovendien kunnen wij u zorg en begeleiding bieden,
afgestemd op uw mogelijkheden.
De boot is volledig ingericht op ouderen:
• 25 rolstoeltoegankelijke tweepersoonshutten
• Hutten met hooglaagbedden, wastafel, televisie, telefoon en zorgoproepsysteem
• Centrale aangepaste badkamers met toilet
• Het bovendek, met serre en terras, is toegankelijk met een bed
• Grote salon: om te eten en van het uitzicht te genieten

Vaarvakantie vol activiteiten
Onze vaarvakanties aan boord van de Prins Willem Alexander staan garant voor prachtige
momenten. Van gezellige uitstapjes tot het mooiste uitzicht vanaf de boot.

Het programma:
• U stapt op zaterdagmiddag aan boord
• Het schip blijft in de haven tot maandag
• Er zijn diverse activiteiten, zoals muziek en creatieve workshops
• Op zondag vaart het schip niet en verzorgt de pastor een kerkdienst
• De pastor reist de hele week met u mee
• Van maandag tot vrijdag vaart het schip dagelijks naar een andere haven, waar u ‘s
middags en ‘s avonds verblijft
• ‘s Middags kunt u dorpen en stadjes te bezoeken
• ‘s Avonds staan diverse activiteiten gepland, zoals een muzikale avond of spelletjes

Goede begeleiding
Tijdens onze vakanties wordt u goed begeleid. Of u nu lichte begeleiding of intensievere
begeleiding met zorg nodig heeft. Er zijn gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden
aanwezig. Allemaal zeer gemotiveerd en kundig. Samen zorgen zij voor maatwerk
begeleiding bij alle activiteiten.

Prijzen vaarvakantie
Het vakantiebureau is een organisatie zonder winstoogmerk. Daarom zijn onze tarieven
gebaseerd op wat iemand zonder zorg zou moeten betalen. Aanpassingen aan de
accommodatie, zorgkosten en hulpmiddelen bijvoorbeeld, zijn voor onze rekening. De prijzen
van een vaarvakantie (welke u hier kunt vinden) zijn inclusief:
• Ontbijt, lunch en 3-gangendiner (ook dieet)
• Koﬃe, thee en vers fruit
• Activiteitenprogramma (exclusief excursies)

Korting
Onze vaarvakanties maken wij zo betaalbaar mogelijk. Is de prijs voor u toch een bezwaar? Er
zijn mogelijkheden om tegemoetkoming te krijgen in kosten.
• Via ons Vakantiefonds
• Via uw ziektekostenverzekering.
Neemt contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden

Vaarvakantie reserveren
U reserveert de vaarvakantie door dit reserveringsformulier uit te printen, in te vullen en
naar ons op te sturen. Uiteraard kunnen wij het reserveringsformulier ook per post naar u
toesturen.
Welkom op de Prins Willem Alexander!

Heeft u nog vragen over onze vaarvakanties? Neem gerust contact met ons op

