VAKANTIES VOOR
MENSEN MET EEN

LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

20
20

Vakanties met aandacht
Er lekker tussenuit en verwend worden. Gezellige
uitstapjes maken, genieten van het avondprogramma
maar vooral samen plezier maken! Gaat u mee?
Vakantieweken
U viert vakantie in een kleine groep van ongeveer 15

HOTEL NIEUW HYDEPARK
DATA EN TARIEVEN

11 jul - 18 jul
18 jul - 25 jul

1-PERSOONSKAMER

€ 940 p.p.

2-PERSOONSKAMER

€ 745 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS

€ 250 p.p.

8 aug - 15 aug
28 dec - 4 jan OUD&NIEUW MA-MA

Bij reserveren doelgroepnummer 4 invullen.

vakantiegasten in Vakantiehotel Nieuw Hydepark. Omdat
de groep zo overzichtelijk is, kunnen onze vrijwilligers veel

Hotelkamers

persoonlijke aandacht en begeleiding geven. Tijdens de

De hotelkamers zijn voorzien van een badkamer met douche,

vakantieweek worden leuke uitstapjes voor u georganiseerd.

toilet, tv en zorgoproepsysteem.

Naar de dierentuin, winkelen, of een stadje bezoeken, laat
u verrassen! Ook een tochtje dichter bij huis, met de (duo)

Kosten

fiets of het elektrisch treintje is een mogelijkheid. En, u

Tijdens uw vakantie willen wij dat het u aan niets ontbreekt.

kunt de mooiste creaties maken tijdens de workshops! Hulp

De kosten per week zijn inclusief:

nodig? Onze vrijwilligers staan voor u klaar! Gaat u liever

• ontbijt, lunch en 3-gangendiner (ook dieet)

een boekje lezen, puzzelen of lekker buiten zitten? Niets

• koffie, thee en vers fruit

moet, alles mag!

• activiteitenprogramma (exclusief excursies)

Voor wie?

Reserveren

Deze vakanties zijn bedoeld voor mensen met een licht

Bel of mail ons dan voor het reserveringsformulier of

verstandelijke beperking die binnenshuis (eventueel

download het formulier via onze website.

met rollator) zelfstandig kunnen lopen, geen aangepaste
hotelkamer nodig hebben en goed in een groep kunnen

Vrijwilligers

functioneren. Onze vrijwilligers kunnen u begeleiden bij

Ga voor meer informatie en aanmelden naar onze website.

uw persoonlijke verzorging en gebruik van medicatie.

U kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen.

Vakantiehotel Nieuw Hydepark - Doorn
Deze accommodatie is prachtig gelegen op het landgoed

Nieuw! Vakanties voor mensen met een
meervoudige beperking

Hydepark met mooie wandel- en fietspaden. Er is een

Voor mensen die naast een verstandelijke beperking

groot terras waar u heerlijk in het zonnetje kunt zitten en

ook een lichamelijke beperking hebben, organiseren

een sfeervol restaurant. Vanuit de ruime hotelkamer met

we in 2020 voor het eerst ook een vakantieweek

eigen badkamer heeft u een prachtig uitzicht over het

in zorghotel IJsselvliedt in Wezep. Onze vrijwilligers

landgoed.

zorgen voor een leuk, gevarieerd en passend
programma en verlenen de zorg op maat.
Wilt u meer informatie hierover kijk dan op onze
website of vraag onze algemene vakantiegids aan.

Hetvakantiebureau.nl

Telefoon (0343) 74 58 90

Postbus 264

info@hetvakantiebureau.nl

3940 AG Doorn

www.hetvakantiebureau.nl

