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Ludentia is de vrijetijdsorganisatie van OLO-Rotonde vzw. 

Ludentia richt zich op personen met een beperking. Naast een aanbod van dag- 

en avondactiviteiten, worden er ook elk jaar reizen georganiseerd. Onze reizen 

worden begeleid door vrijwilligers. Afhankelijk van de bestemming en de aard 

van de reis, wordt er bekeken wie al dan niet kan deelnemen. Ons breed 

aanbod zorgt ervoor dat wij heel wat leden kunnen meenemen. 
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Elk jaar opnieuw geven wij het beste van onszelf 

om jullie een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 

We leggen de inschrijvingsprocedure graag voor 

jullie uit.

Ons reismagazine toont welke reizen we in 2023 

voor jullie in petto hebben! Veel leesplezier.

Groetjes

Team Ludentia

Lu
de

nt
ia

 re
iz

en
 



Reismagazine 2023        2

03 

05 

06

07 

09 

11 

13 

15 

Inschrijven voor een vakantie

Annulatie geboekte reis

Wat mag ik niet vergeten?

Wintervakantie Au

Landhuis Soetendaele

Beekse Bergen

Citytrip Limburg

Fietsvakantie Nieuwmunster

17

19

21

23

25

27

29

31

Ibiza

Lesbos

Blankenberge

Rock voor Specials

Zomervakantie Au

Kreta

Phantasialand

Kookvakantie



Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van onze

reizen, lees dan zeker verder hoe je kan inschrijven. 

In eerste instantie bekijkt u of u in aanmerking komt

voor deze vakantie. Sommige vakanties zijn niet

toegankelijk voor personen die gebruik maken van

een rolstoel, personen die niet kunnen fietsen,

personen die epilepsie hebben... Bij elke reis staan er

iconen vermeld, let hier zeker op alvorens je in te

schrijven. 

Volg deze 3 stappen om er zeker van te zijn dat je

inschrijving goed ontvangen wordt.

Hoe inschrijven voor een vakantie?

niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

niet toegankelijk voor personen met epilepsie

niet toegankelijk voor personen met een hartaandoening

Deze pictogrammen geven aan voor wie een reis niet geschikt is:
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Je kan inschrijven voor onze reizen via mail   
            reizenludentia@olo-rotonde.be
of je kan langskomen op kantoor 
            maandag- of vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u

3

Minimaal 10km kunnen fietsen + veilig kunnen bewegen in het verkeer

Zelfstandig in verzorgende taken, enkel advies van begeleiding is nodig
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Van zodra wij uw inschrijving goed ontvangen hebben, krijgt 
u een inlichtingenfiche en medische fiche die u dient terug te 
sturen binnen 14 dagen na ontvangst. (De medische fiche 
dient ingevuld en ondertekend te worden door de huisarts.)

We reserveren dit plaatsje voor u gedurende 2
weken. Zorg dat u tijdig de documenten invult.

Wanneer u de ingevulde en ondertekende  
inlichtingenfiche en medische fiche aan ons bezorgt, 
kijken wij of u in aanmerking komt voor de door u 
gekozen reis of reizen.  Indien er geen bezwaren zijn, 
wordt u gevraagd om het voorschot te betalen. 

Toegankelijk voor elektrische rolstoelgebruikers

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

1

2

OPGELET: Indien u uiteindelijk toch niet kan meegaan, zullen annuleringsafspraken
gehanteerd worden. Deze kan u terugvinden op pagina 5 in ons reismagazine. 

Deze pictogrammen geven aan voor wie een reis wel geschikt is:

Minimaal 5km kunnen wandelen zonder ondersteuning

Noodzakelijk te kunnen zwemmen zonder ondersteuning

10 km

5 km

H
oe inschrijven voor een vakantie?
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Je kan geen annulatieverzekering afsluiten via Ludentia. 

Indien je dit wenst, kan u altijd bij je mutualiteit navragen of het mogelijk is een
annulatieverzekering af te sluiten. 

Annulatieverzekering

Vanaf 2022 hanteren we een nieuwe annulatieprocedure

Annulatie van een geboekte reis

Tot 8 weken voor het vertrek van de reis kan u kosteloos annuleren.

Tot 6 weken voor het vertrek van de reis bent u verplicht het voorschot te betalen.

Bij annulatie minder dan 6 weken voor vertrek dient u het volledige bedrag te betalen.

Wat als de reis omwille van COVID-19 niet kan doorgaan?

Binnen Ludentia volgen wij ten allen tijden de maatregelen die door de overheid worden

opgelegd. Daarnaast gaan wij voortdurend met onze vrijwilligers in overleg. Zoals afgelopen

jaren kan het ook dit jaar zijn dat een reis alsnog geannuleerd wordt door Ludentia. Wij

garanderen jullie dat, indien een reis door ons geannuleerd wordt, u hiervan zo snel mogelijk

op de hoogte gebracht wordt en het reeds betaalde bedrag zal terugkrijgen. 

Kookvakantie

Vliegvakantie

Fietsen

Pretparken
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Ongeveer een 6-tal weken voor het vertrek van de reis krijg je van ons een gedetailleerde

infobrochure. Indien jouw medicatie tussen inschrijving en vertrek van de reis veranderd is,

laat je een nieuw medicatiefiche invullen en handtekenen door je huisarts. Deze

medicatiefiche ontvangen we ten laatste twee weken voor vertrek. Je kan deze mailen naar

reizenludentia@olo-rotonde.be of afgeven op onze Welzijnscampus: Bredabaan 399 - 2930

Brasschaat. 

Ik vertrek, wat mag ik niet vergeten?

Heb jij bericht gekregen dat je mee kan naar je gekozen reis of reizen? Super nieuws, we

zetten hieronder nog graag enkele belangrijke zaken op een rijtje! 

Wat mag ik niet vergeten mee te nemen bij vertrek? 

Medicatie (in een doorzichtige zak en bij de hand - wordt voor vertrek nagekeken)

Geldige identiteitskaart (wordt nagekeken bij vertrek)

Ziekteverzekeringskaart (aan te vragen bij uw mutualiteit)

Zakgeld (Indien gewenst. Geld voor de uitstappen is mee verrekend.)

Klein rugzakje om mee te nemen tijdens de uitstappen

W
at m

ag ik niet vergeten?
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14 januari 2023 - 21 januari 2023

Wintervakantie Au

We nemen jullie dit jaar mee naar Oostenrijk.

In het mooie dorpje Au logeren we in

Hollandheim. Dit is een gezellige

vakantiewoning waar we met 58

vakantiegangers kunnen verblijven. Naast

leden van Ludentia zullen ook bewoners van

OLO-Rotonde kunnen deelnemen aan deze

vakantie. 

Er zijn in totaal 11 kamers beschikbaar waar

er telkens 4 tot 8 personen kunnen slapen. 

Elke dag worden we van lekkere maaltijden

voorzien die met veel liefde bereid worden

door onze kookploeg.

SKIËN, SNOWBOARDEN, LANGLAUFEN ...

Max. 10 deelnemers
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www.hollandheim.eu



VOOR WIE?
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KOSTPRIJS
Totale kostprijs van de reis bedraagt 850 euro indien
je kiest voor skiën of snowboarden en 650 euro
indien je kiest voor Langlaufen, shortski of
winterwandelen. Geef je keuze door bij inschrijving.
(Afbetalingsplan mogelijk)*

In de prijs inbegrepen:
- 7 nachten all inclusive 
- Vervoer heen en terug
- Materiaal en skipassen (waar nodig)

Niet inbegrepen:
- Annulatieverzekering
- Persoonlijke uitgaven 

 *éénpersoonskamers zijn niet mogelijk

W
intervakantie Au

De wintersportvakantie is een vakantie voor de
sportievelingen onder ons. We verwachten dat je
minimaal 10km kan wandelen, je zelfstandig bent in
persoonlijke hygiëne en je zelfstandig kan eten.

Je kan voor deze vakantie kiezen uit een aantal mogelijkheden: 

1. Skiën of snowboarden: 

2. Langlaufen: 

3. Shortski:

4. Winterwandelen:

Van beginner tot gevorderde, voor ieder wat wils! Het skiën en snowboarden gebeurt 
steeds onder begeleiding van ervaren en hulpvaardige skimonitoren! 

We leren de langlauftechnieken (opnieuw) aan en verkennen de vele langlaufloipes in 
de omgeving. Ook bij het langlaufen kan je zelf je eigen tempo kiezen!

Ben je in twijfel of skiën wel iets voor jou is, dan heb je de mogelijkheid om deze week
de beginselen van het skiën aan te leren. We staan enkele uren per dag op de latten,
daarnaast doen we ook tal van andere leuke dingen!

Trek je winterwandelschoenen maar aan en we kunnen vertrekken. Wanneer de 
sneeuw te diep is, binden we onze sneeuwschoenen rond en verkennen zo de 
prachtige wandelwegen in Bregenzerwald.

10 km
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Landhuis Soetendaele
20 maart 2023 - 24 maart 2023

Kom 5 dagen plezier maken in Landhuis

Soetendaele.  Naast onze vrijwilligers zijn er

zes studenten die jullie een ongelooflijke

week zullen bezorgen!

Dit prachtige landhuis met verwarmd

zwembad ligt in de mooie streek Wervik.

Naast ontspannen staan er ook allerlei

activiteiten op het programma. 

OPGELET: Dit vakantiehuis beschikt over

verschillende tweepersoons bedden. De

ideale vakantie om samen met je partner te

genieten!

4 NACHTEN 100% GENIETEN

Max. 15 deelnemers



Deze reis biedt een leuke afwisseling tussen

ontspanning en verschillende activiteiten. Vermits

deze reis mee begeleid wordt door studenten

kunnen ook personen met een hogere zorgnood zich

inschrijven. 

Wij kunnen 1 rolstoelgebruiker meenemen alsook

mensen met een visuele beperking. Je zelfstandig

kunnen wassen en instaan voor je persoonlijke

hygiëne is wel een must, indien je twijfelt neem

zeker contact met ons op! 

VOOR WIE?

KOSTPRIJS
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Totale kostprijs van de reis bedraagt 350 euro voor

een meerpersoonskamer*. (Afbetalingsplan mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 4 nachten en 5 dagen all inclusive in landhuis

Soetendaele

- Vervoer heen en terug

- Activiteiten en inkomgelden

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

 * éénpersoonskamers zijn niet mogelijk

Landhuis Soetendaele



Kom vijf dagen genieten en plezier maken in de

Beekse Bergen. Jullie verblijven in een ruime en

luxueuze groepslodge middenin de prachtige en

rustgevende natuur. 

Naast een indrukwekkend verblijf heb je toegang

tot heel het safaripark met alles erop en eraan.

Kortom, deze vakantie kan niet anders dan een

groot succes worden!  Chantal en co begeleiden

jullie dan ook graag en doen er nog een grote

schep vreugde, plezier en enthousiasme bovenop!
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Beekse Bergen

AVONTUURLIJK OVERNACHTEN 

3 april 2023 - 7 april 2023

Max. 10 deelnemers
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Kan jij ook genieten van gezellig samenzijn, dan is

deze vakantie iets voor jou. Naast leuke uitstappen

en activiteiten wordt er volop ingezet op sfeer en

gezelligheid! Uiteraard zal er ook gebruik gemaakt

worden van alle mogelijkheden die het park te

bieden heeft!

Indien u gebruik maakt van een rolstoel of rollator,

neem dan eerst contact met ons op alvorens in te

schrijven. Er wordt verwacht dat je je zelfstandig kan  

wassen en kan instaan voor je persoonlijke hygiëne. 

VOOR WIE?
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KOSTPRIJS

*Een éénpersoonskamer is niet mogelijk 

Totale kostprijs van de reis bedraagt 420 euro voor

een meerpersoonskamer*. (Afbetalingsplan mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 4 nachten en 5 dagen all inclusive

- Vervoer heen en terug

- Activiteiten

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

Beekse Bergen

www.beeksebergen.nl
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5 mei 2023 - 7 mei 2023
Citytr ip  L imburg

We nemen je tijdens deze citytrip mee op

verkenning door de provincie Limburg. Tijdens

onze 4-steden trip bezoeken jullie Riemst,

Tongeren,  Genk en Borgloon. Naast tal van

activiteiten zoals een bezoek aan een wijnkasteel,

een indrukwekkende rondleiding door de

'Grotten van Kanne', een museumbezoek ... is er

ook meer dan voldoende tijd om gezellig te

lunchen en te genieten van deze prachtige

provincie. 

Overnachten doen we zoals reeds gekend in een

jeugdherberg. Maak je vooral geen zorgen, met

de comfort-plus-kamers komen jullie niets tekort!

Laat je tijdens deze onvergetelijke citytrip gidsen

door Patris, Maria en Monique! Aarzel niet en schrijf

je tijdig in.

Max. 15 deelnemers
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Wil jij graag cultuur op snuiven? Ben je een echte Limburg-liefhebber of is het de

eerste keer? Schrijf je zeker in voor deze culturele citytrip!

Er wordt verwacht dat je minimaal 5 kilometer kan wandelen. Daarnaast kan je je

zelfstandig wassen en kan je instaan voor je persoonlijke hygiëne. De vrijwilligers

bieden hulp waar nodig. Deze reis is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

VOOR WIE?

Totale kostprijs van de reis bedraagt 275 euro voor een 

driepersoonsoonskamer*. (Afbetalingsplan mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 2 nachten in jeugdherberg Vlaanderen in Hasselt

- Maaltijden

- Vervoer heen en terug 

- Inkomgelden musea/activiteiten

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

 * éénpersoonskamers zijn niet mogelijk
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KOSTPRIJS

5km
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www.grottenvankannevzw.be



Te midden van de polders van Nieuwmunster, een dorp gelegen tussen de

kustgemeentes De Haan en Wenduine en de wereldstad Brugge, staat de gloednieuwe

vakantiewoning “Leopolder”.

Ria, Jos en Sus begeleiden je graag

tijdens deze vakantie. Naast fietsen

staat ook wandelen en vooral genieten

op het programma! 
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Fietsvakantie Nieuwmunster

WELKOM BIJ LEOPOLDER

8 mei 2023 - 12 mei 2023

Max. 10 deelnemers
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Heb jij zin in een sportieve vakantie? Schrikt 20km

fietsen je niet af? Dan is deze vakantie echt iets voor

jou. Na onze eerste fietsvakantie vorig jaar hebben

we het programma voor 2023 wat aangepast. De

fietstochten zijn ingekort en we zullen dit jaar ook

meer rust inbouwen. Laat je dus zeker niet

afschrikken want als jij graag fietst, is deze vakantie

helemaal iets voor jou!

Er wordt verwacht dat je 20 kilometer kan fietsen en

dat  je veilig kan bewegen in het verkeer. Deze reis is

niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

VOOR WIE?

20km

5km

Totale kostprijs van de reis bedraagt 460 euro voor

een meerpersoonskamer*. (Afbetalingsplan mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 4 nachten en 5 dagen all inclusive 

- Vervoer heen en terug

- Huur van fietsen 

- Activiteiten

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 
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Fietsvakantie N
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*Leopolder beschikt niet over éénpersoonskamers. 

KOSTPRIJS



Ib iza  -  hotel  Azul ine  Bergant in

Het hotel bevindt zich vlakbij de zee. Ook restaurantjes, winkels, bushalte en het

centrum van San Antonio liggen allemaal op wandelafstand. Kortom, voor ieder wat wils!

Aarzel niet en schrijf tijdig in! Geef bij inschrijving zeker door of je al dan niet een

éénpersoonskamer wenst. 
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13 mei 2023 - 20 mei 2023

Max. 16 deelnemers
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Dichtbij het prachtige zandstrand San Antonio

Bahia, vind je hotel Azuline Bergantin. 

7 nachten en 8 dagen genieten van zon, zee, 

 strand en leuke uitstappen. Chantal en co zijn

weer super enthousiast om jullie een

onvergetelijke vakantie te bezorgen.



Deze vakantie biedt vooral rust, gezelligheid en sfeer, al plannen we ook

zeker leuke uitstapjes. Daarnaast kan een lekker glaasje op een gezellig terras

niet ontbreken! 

Maak je gebruik van een rolstoel voor lange afstanden, laat het ons zeker

weten. We bekijken dan samen of je al dan niet mee kan met deze vakantie.

Het is wel belangrijk dat je kan instaan voor je persoonlijke hygiëne en je je

zelfstandig kan wassen en aankleden. Indien je twijfelt, neem gerust contact

met ons op.

VOOR WIE?
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Totale kostprijs van de reis bedraagt 1000 euro voor een 

tweepersoonsoonskamer*. (Afbetalingsplan mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 7 nachten  en 8 dagen all inclusive 

- Vlucht heen en terug

- Luchthavenvervoer

- 20kg bagage

- Inkom- en uitstapgelden

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

 * éénpersoonskamers hebben een meerprijs van 80,00 euro

KOSTPRIJS

Ibiza



In juni nemen we het vliegtuig naar Griekenland.

Op het eiland Lesbos verblijven we in hotel Bella

Vista. In het oudste en pittoreske dorpje Molivos

kan je genieten van het prachtige uitzicht.

Daarnaast kan je ook rustig rondwandelen in de

smalle straatjes en het gezellige centrum. 

Met onder andere Danny, Inge, Josiane en Patrick

zal het weer een onvergetelijke reis worden!
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Lesbos - Hotel Bella Vista

4-STERREN HOTEL BELLA VISTA

9 juni 2023 - 16 juni 2023

Max. 22 deelnemers
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VOOR WIE?

KOSTPRIJS

Met de voeten onder tafel en met een fantastische

groep vrijwilligers kan deze reis alleen maar een

groot succes worden! 

Wij kunnen een tweetal rolstoelgebruikers

meenemen. Gelieve dit bij aanmelding zeker te

vermelden zodat we kunnen bekijken of er nog

plaats is.  Het is wel belangrijk dat je kan instaan

voor je persoonlijke hygiëne en je je zelfstandig kan

wassen en aankleden. Indien je twijfelt, neem gerust

contact met ons op.

Totale kostprijs van de reis bedraagt 1050 euro

voor een tweepersoonskamer*. (Afbetalingsplan

mogelijk)

 * éénpersoonskamers hebben een meerprijs van 

   140,00 euro

In de prijs inbegrepen:

- 7 nachten en 8 dagen all inclusive 

- Vlucht heen en terug

- Luchthavenvervoer

- 20kg bagage

- Inkom- en uitstapgelden

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

Lesbos



BLANKENBERGE
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19 juni 2023 - 23 juni 2023

Geniet mee aan onze Belgische kust in Villa Beaufort

in Blankenberge.

In dit prachtige vakantiehuis met uitzicht op de

jachthaven van Blankenberge, hebben we de voorbije

jaren al veel plezier gemaakt. We nemen jullie graag

in 2023 nog een keertje mee!

Jos zal zoals elk jaar zorgen voor overheerlijke

maaltijden terwijl Maria, Ria en Marleen met jullie

graag op stap gaan om Blankenberge te ontdekken.

We plannen elk jaar weer nieuwe activiteiten en

uitstappen. 

Max. 15 deelnemers
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Kijk jij ook uit naar een midweekje aan zee? 

Er wordt verwacht dat je minimaal 5 kilometer kan wandelen. Daarnaast kan je

zelfstandig eten, je wassen en instaan voor je persoonlijke hygiëne. De vrijwilligers

bieden hulp waar nodig. Deze reis is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Niet

onbelangrijk om te weten is dat er in Villa Beaufort veel trappen zijn. 

Houd er rekening mee dat deze reis toch vooral voor de actieve en goede stappers

onder ons weggelegd is. 

VOOR WIE?

KOSTPRIJS

Totale kostprijs van de reis bedraagt 390 euro

voor een tweepersoonskamer*. (Afbetalingsplan

mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 4 nachten all inclusive in Villa Beaufort

- Vervoer heen en terug (trein-tram-bus)

- Inkomgelden musea

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

 * éénpersoonskamers zijn niet mogelijk

5km

Reismagazine 2023        22

Blankenberge
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Rock voor Specials Max. 7 deelnemers

28 juni 2023 - 30 juni 2023

Eind juni is het weer zover... Rock voor Specials opent dan zijn deuren

 voor de 26ste editie. Daar kunnen wij uiteraard niet ontbreken! 

Wij geven jullie graag de mogelijkheid om samen met Chantal te gaan kamperen. Zoals

echte festivalgangers zet je je tent op de wei en beleef je twee dagen lang enorm veel

plezier tijdens de vele concerten. Om niet in alle drukte te moeten vertrekken, slaap je de

laatste nacht ook nog op de camping om 's morgens alles rustig in te pakken en terug

huiswaarts te keren. 

UNIEKE BELEVENIS
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Ben jij een avontuurlijk type en is kamperen helemaal jouw

ding, schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Houd er rekening mee dat je twee dagen druk in de weer zal

zijn om van het ene concert naar het andere te gaan. Het is

ook belangrijk dat je kan instaan voor je persoonlijke

hygiëne en je je zelfstandig kan wassen en aankleden.

Daarnaast is een grote portie goesting, een eigen tentje en

een slaapzak al wat je nodig hebt om er een gigantisch

succes van te maken!

VOOR WIE?

KOSTPRIJS
Totale kostprijs van deze driedaagse trip bedraagt

165 euro. (Afbetalingsplan mogelijk)
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In de prijs inbegrepen:

- 2 nachten op de kampeerwei

- 2 dagen toegang tot het festival

- Vervoer heen en terug

- Maaltijden

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

- Tent + slaapgerief (dit moet je zelf voorzien)

Rock voor Specials
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Zomervakant ie  Au
12 augustus 2023 - 19 augustus 2023

Max. 5 deelnemers
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In de zomervakantie trekken we opnieuw

naar Oostenrijk. We genieten tijdens het

mooie weer van prachtige bergwandelingen.

 

In het gezellige dorpje Au logeren we in

Hollandheim. Dit is een gezellige

vakantiewoning waar we met 58

vakantiegangers kunnen verblijven. Naast

leden van Ludentia kunnen ook bewoners

van OLO-Rotonde deelnemen aan deze

vakantie. 

Er zijn in totaal 11 kamers beschikbaar waar

er telkens 4 tot 8 personen kunnen slapen. 

Elke dag worden we van lekkere maaltijden

voorzien die met veel liefde bereid worden

door onze kookploeg.

www.hollandheim.eu



Deze vakantie is echt voor de sportieve wandelaars onder ons. Ben je een

echte berggeit of geniet jij liever op een rustig tempo van de prachtige

natuur? Deze reis is geschikt voor elke wandelliefhebber.  

Er wordt verwacht dat je minimaal 10 kilometer kan wandelen. Daarnaast kan

je zelfstandig eten, je wassen en instaan voor je persoonlijke hygiëne. De

vrijwilligers bieden hulp waar nodig. Deze reis is niet toegankelijk voor

rolstoelgebruikers.

VOOR WIE?
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Totale kostprijs van de reis bedraagt 650 

euro voor een meerpersoonskamer*. 

(Afbetalingsplan mogelijk)

 * éénpersoonskamers zijn niet mogelijk

KOSTPRIJS

10km

Z
om

ervakantie A
u

In de prijs inbegrepen:
- 7 nachten all inclusive 
- Vervoer heen en terug

Niet inbegrepen:
- Annulatieverzekering
- Persoonlijke uitgaven 



Kreta  

Analipsis ligt direct aan zee en beschikt over een zalig strand. Het is een kleine badplaats

waar nog steeds de authentieke Griekse sfeer heerst. In het aangename centrum van

Analipsis vind je een leuke winkelstraat met verschillende cafeetjes en restaurants. 

Analipsis ligt in een gebied met veel olijfbomen, hetgeen de Griekse sfeer nogmaals

benadrukt. Jos, Ria, Maria, Monique, John en Patris begeleiden jullie graag tijdens deze

ongelooflijke vakantie. 
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2 september 2023 - 9 september 2023

HOTEL STELLA VILLAGE ****

Hotel Stella Village is een heel fijn adres voor

een heerlijke zonvakantie op het leuke eiland

Kreta. Het is gelegen direct aan het privéstrand

en slechts een paar minuutjes wandelen naar

het centrum van Analipsis. 

Max. 30 deelnemers
K

re
ta



Naast genieten van de zon en het strand, worden er ook leuke uitstappen

voorzien. Heb jij er ook zoveel zin in, schrijf je zeker in voor deze fijne reis!

Er wordt verwacht dat je minimaal 5 kilometer kan wandelen. Daarnaast kan

je zelfstandig eten, je wassen en instaan voor je persoonlijke hygiëne. De

vrijwilligers bieden hulp waar nodig. Deze reis is niet toegankelijk voor

rolstoelgebruikers.

VOOR WIE?
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5km

Totale kostprijs van de reis bedraagt 1280 euro voor een 

tweepersoonskamer*. (Afbetalingsplan mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 7 nachten  en 8 dagen all inclusive 

- Vlucht heen en terug

- Luchthavenvervoer

- 20kg bagage

- Inkom- en uitstapgelden

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

 * éénpersoonskamers hebben een meerprijs van 330,00 euro

KOSTPRIJS

K
reta



Phantasialand
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7 oktober 2023 - 8 oktober 2023

In oktober 2023 nemen we je graag mee naar

Phantasialand. Om de sfeer helemaal te beleven,

overnachten en dineren we in hotel Matamba in het

pretpark zelf. 

Ben jij een echte snelheidsduivel, verkies jij de Virtual

reality rollercoaster of ben je eerder fan van de

waterattracties? In Phantasialand is er voor ieder wat

wils. 

Ontdek tal van nieuwe attracties. Schrijf jullie in en

kom twee dagen lachen en plezier maken met een

fantastisch team vrijwilligers.  

Max. 20 deelnemers

Ph
an

ta
si

al
an

d

www.phantasialand.de
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KOSTPRIJS

Is een pretparkvakantie helemaal jouw ding, schrijf je dan snel in voor deze reis!

Er wordt verwacht dat je twee dagen in het park kan rondwandelen al dan niet met

begeleiding. Daarnaast kan je zelfstandig eten, je wassen en instaan voor je persoonlijke

hygiëne. De vrijwilligers bieden hulp waar nodig. Deze reis is niet toegankelijk voor

rolstoelgebruikers of personen met epilepsie. 

VOOR WIE?
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Totale kostprijs van de reis bedraagt 460 euro

voor een tweepersoonskamer*. (Afbetalingsplan

mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 1 nacht in het Phantasiahotel Matamba

- 2 dagen toegang tot het park

- 1 x avondeten, 1 x ontbijtbuffet, 1 x lunch

- Vervoer heen en terug

 

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 

- Lunch bij aankomst

- Avondeten bij vertrek

 * éénpersoonskamers zijn niet mogelijk

Phantasialand
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Kom vier dagen genieten in Hoeve Genemeer.

Tijdens deze vakantie gaan we samen met jullie en

Kim, van Hoeve Genemeer, fantastische

gerechten bereiden. Jullie worden

ondergedompeld in een overheerlijk kookverhaal

waar lekker eten, samen koken, nieuwe dingen

leren ... prioriteit zijn. 

Ria en Maria hebben er alvast super veel zin in!
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Kookvakantie

WELKOM BIJ HOEVE GENEMEER

3 november 2023 - 6 november 2023

Max. 10 deelnemers

Ko
ok

va
ka

nt
ie



Ben jij ook graag de hobbykok van dienst en een

echte Bourgondiër, schrijf je dan zeker in voor deze

vakantie!

We verwachten dat je zelfstandig kan eten, je

wassen en instaan voor je persoonlijke hygiëne. De

vrijwilligers bieden hulp waar nodig. Deze reis is niet

toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

VOOR WIE?

*Hoeve Genemeer beschikt niet over éénpersoonskamers. 

KOSTPRIJS
Totale kostprijs van de reis bedraagt 330 euro voor

een meerpersoonskamer*. (Afbetalingsplan mogelijk)

In de prijs inbegrepen:

- 3 nachten en 4 dagen in Hoeve Genemeer

- Vervoer heen en terug

- Maaltijden

Niet inbegrepen:

- Annulatieverzekering

- Persoonlijke uitgaven 
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Kookvakantie



Wist je dat ...
reizen helpt tegen depressies?

reizen goed is voor de hersenen?

op vakantie je stresslevel daalt?

je van reizen slimmer wordt?

Kreta het grootste eiland is van Griekenland?

in de Beekse Bergen meer dan 100 verschillende diersoorten leven?

Hasselt bekend is om zijn speculaas?

Phantasialand 's werelds snelste multilanceer-achtbaan heeft?

er meer dan 4000 bezoekers per dag naar Rock voor 
Specials komen?

op Ibiza de zon 10 uur per dag schijnt, 300 dagen per jaar?





Contactgegevens Welzijnscampus
Bredabaan 399 - 2930 Brasschaat

03 653 59 97 - reizenludentia@olo-rotonde.be


