VAKANTIES VOOR
MANTELZORGERS EN

PARTNER MET DEMENTIE

20
20

Vakantiehotel Nieuw Hydepark - Doorn

Vakantiehotel De Vrije Vogel - Elsloo

Deze accommodatie is prachtig gelegen op het land-

Net buiten het plaatsje Elsloo, grenzend aan het

goed Hydepark in Doorn. Nieuw Hydepark heeft

Nationaal park Drents-Friese Wold, vindt u Groeps-

een sfeervol restaurant waar u heerlijk kunt eten en

hotel De Vrije Vogel. Beleef een vakantie middenin de

gezellig wat kunt drinken aan de bar. In de zomer kunt

natuur. Geniet vanuit de hotelkamers en gezamenlijke

u vanaf het terras genieten van het prachtige uitzicht.

ruimten van het zicht op de velden en bossen.

Het landgoed heeft mooie slingerende wandelpaden

Het hotel ligt ook heel centraal voor diverse leuke

waar u geniet van de rust en de ruimte. In de omgeving

uitstapjes. Maak gebruik van een verwarmd overdekt

is er van alles te bezichtigen; Huis Doorn, Dierenpark

zwembad, het biljart, een mooi terras en de diverse

Amersfoort of een museum in Utrecht. U kunt ook

gezellige zithoekjes in de huiskamer. De meeste

winkelen in Zeist of naar de markt in Driebergen.

hotelkamers zijn aangepast.

Vakantiehotel De Heerenhof - Mechelen

Vakantiehotel Dennenheul - Ermelo

Het hotel, dat gevestigd is in een monumentale

Vakantiehotel Dennenheul is een kleinschalig,

gerestaureerde kasteelhoeve, is prachtig gelegen en

vriendelijk hotel. Het terras van het hotel nodigt

omgeven door heuvels. U loopt vanuit het hotel binnen

uit om veel buiten te vertoeven. Er is een sfeervol

een paar minuten tussen de vakwerkhuizen door naar

restaurant met een goede keuken en u kunt een

de gezellige terrasjes van het dorpje Mechelen.

drankje nemen aan de gezellige bar. Maak gratis

De Heerenhof beschikt over gezellige ruime hotelkamers,

gebruik van de sauna en de bescheiden ﬁtness-

een verblijfsruimte, recreatieruimte en TV-kamer.

ruimte. Het hotel ligt aan het Landgoed Oud-

Het restaurant heeft een uitstekende keuken. Ook is er

Groevenbeek waar u heerlijk kunt wandelen en

een prachtige binnenplaats met een terras waar u volop

fietsen. Een keer iets anders? Dan gaat u een

kunt genieten van de zon of een spelletje jeu-de-boules.

visje eten in Spakenburg, naar de Schaapskooi

Uitstapjes maakt u heel gemakkelijk naar Maastricht,

of u bezoekt het centrum van Ermelo met haar

het Drielandenpunt in Vaals of naar Aken.

gezellige winkels en terrasjes.

Ondervindt u
problemen met
vervoer van en
naar Mechelen?
Wij denken graag met u
mee: telefoonnummer
(0343) 74 58 90.

Er lekker tussenuit samen met uw thuiswonende partner met dementie.
Onze deskundige vrijwilligers nemen de zorg voor uw partner graag
van u over zodat u een week lang kunt genieten van uw vakantie.

Welkom bij Vakanties met aandacht!
Ook als u de zoon, dochter of vriendin bent van

een museumbezoek, gezellig winkelen in de stad of

iemand met dementie, bent u beiden van harte

spelletjes doen in het hotel. In de omgeving van de

welkom! U krijgt volop de gelegenheid om te

hotels kunt u heerlijk fietsen en wandelen. Natuurlijk

ontspannen en om er alleen — of samen — op uit

kunt u ook uw eigen plan trekken en er zelf op uit gaan.

te gaan. Uw partner is tijdens deze vakantieweek

Niets moet, alles mag!

in goede handen, bij onze vrijwilligers die ervaring
hebben met dementie. Naast het uit handen

Jonger dan 65 jaar?

nemen van de zorg, bieden onze vrijwilligers u

Zijn u en uw thuiswonende partner met dementie jonger

ook een luisterend oor. Het contact met de andere

dan 65 jaar en zou u graag op vakantie willen met

mantelzorgers zal u goed doen. Zij hebben aan een

leeftijdgenoten? Geef dit door aan onze collega’s op de

half woord genoeg. Wanneer u wilt, kunt u tijdens

afdeling Reserveringen. Dan kijken wij graag naar de

uw vakantieweek meedoen aan de vele activiteiten

mogelijkheden om aan uw wens tegemoet te komen.

die het vrijwilligers team organiseert. Bijvoorbeeld
een creatieve workshop, uitstapje naar de dierentuin,

Hotelkamers
Wij organiseren deze vakanties in vijf prachtig
gelegen hotels in Nederland. De hotelkamers in de
meeste accommodaties zijn voorzien van een tv,

Vakantiehotel IJsselvliedt - Wezep
De omgeving ademt nog de ambiance van vervlogen
dagen, maar is uiteraard wel aangepast aan de eisen
van deze tijd. In de huiskamer van het hotel vermaken
onze gasten zich met een boek of een spelletje. U
mag vrij gebruik maken van de Oranjerie, waar u zich
even kunt terugtrekken voor tv, spel of een creatieve
activiteit. En er is een heuse schoonheidssalon waar
vrijwilligers u graag verwennen. In het sfeervolle
restaurant worden elke dag heerlijke maaltijden
geserveerd.

zorgoproepsysteem en een badkamer met douche
en toilet.
Kosten
Tijdens uw vakantie willen wij graag dat het u aan
niets ontbreekt. De kosten per week zijn inclusief:
• ontbijt, lunch en 3-gangendiner (ook dieet)
• koffie, thee en vers fruit
• activiteitenprogramma (exclusief excursies)
Wij willen dat onze vakanties betaalbaar zijn voor
iedereen. Kijk op onze website voor mogelijkheden
voor korting.
Reserveren
Vraag telefonisch of via e-mail het reserverings
formulier aan of download het formulier via
www.hetvakantiebureau.nl.
Vrijwilligers
Wilt u ons helpen als vrijwilliger? Ga naar onze
website voor meer informatie en meld u aan.
U kunt ons uiteraard ook altijd bellen of mailen.

VAKANTIEWEKEN

NIEUW
HYDEPARK

DENNENHEUL

IJSSELVLIEDT

VRIJE VOGEL

•

18

25 apr - 2 mei

23

30 mei - 6 jun

24

6 jun - 13 jun

27

27 jun - 4 jul

29

11 jul - 18 jul

31

25 jul - 1 aug

32

1 aug - 8 aug

•

34

15 aug - 22 aug

•

35

22 aug - 29 aug

38

12 sep - 19 sep

41

3 okt - 10 okt

•

42

10 okt - 17 okt

•

1

DE HEERENHOF

•

pinksteren

•
•
•
•
•
•
•

28 dec - 4 jan
oud & nieuw ma-ma

•
NIEUW
HYDEPARK

DENNENHEUL

DE HEERENHOF

IJSSELVLIEDT

VRIJE VOGEL

2-PERSOONSKAMER

€ 745 p.p.

€ 745 p.p.

€ 745 p.p.

€ 745 p.p.

€ 745 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS

€ 250 p.p.

€ 250 p.p.

€ 250 p.p.

€ 250 p.p.

€ 250 p.p.

TARIEVEN

Bij reserveren doelgroepnummer 5 invullen.

Hetvakantiebureau.nl

Telefoon (0343) 74 58 90

Postbus 264

info@hetvakantiebureau.nl

3940 AG Doorn

www.hetvakantiebureau.nl

