STAP 1 Bij belangstelling belt u met Tendens Vakanties.
In dit samenwerkingsverband is Tendens Vakanties de reisorganisatie en daarmee uw eerste
aanspreekpunt. Bij ons boekt u uw vakantie en van ons ontvangt u uw boekingsbevestiging,
uw factuur en later ook de laatste reisinformatie.
Als reisorganisatie zijn wij aangesloten bij het garantiefonds voor gespecialiseerde
touroperators (GGTO) en bij de Nederlandse branchevereniging voor aangepaste vakanties
(NBAV). U kiest daarmee voor kwaliteit en (ﬁnanciële) zekerheid.
Laat u voor schriftelijke aanmelding telefonisch informeren: 026-3392367

STAP 2 De Ridder interactiviteiten neemt contact op om te kijken naar de benodigde zorg en
de mogelijke vergoedingen vanuit PGB of Z.I.N.

De Ridder interactiviteiten beschikt als organisatie over een groot netwerk van zelfstandige
zorgondernemers. Deze professionals hebben ruime ervaring in de zorg en oefenen met
veel liefde en plezier hun vak uit. Zij staan voor u klaar om u op zorggebied te ondersteunen
voor een fantastische vakantieweek.

AANBOD
VAKANTIES
2018
van Tendens Vakanties en De Ridder interactiviteiten

Onbezorgd op vakantie

STAP 3 De aanmelding wordt bij Tendens Vakanties deﬁnitief gemaakt.

Professionele begeleiding en zorg op basis van uw wensen

STAP 4 De Ridder interactiviteiten neemt contact op met u of uw begeleider om te kijken met

Ruimte voor een individueel programma

Alle faciliteiten en activiteiten zijn toegankelijk

1 Persoonskamers

welke wensen we uw vakantie tot een succes kunnen maken.

De Ridder interactiviteiten is specialist in het ontwikkelen van belevingsvolle vrijetijdprogramma’s die aansluiten bij de beleving en mogelijkheden van al onze gasten. Gedurende
dit hele traject zorgt De Ridder interactiviteiten zowel voor het inhoudelijke programma als
de screening van de zorgverleners, zodat alles aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Foto’s van een professionele fotograaf
Een reisverslag

Wij garanderen dat we ons uiterste best doen u een onbezorgde en belevingsvolle vakantie
aan te bieden, waar u de zorg krijgt die u nodig heeft, zoals u die wenst.

Reisverzekering inbegrepen

Voor meer informatie kijk op: www.deridder.nu

STAP 5 We gaan op vakantie en zijn te gast bij Bio Vakantieoord.

Mogelijke vergoedingen voor de zorgkosten vanuit PGB en Z.I.N

Het Bio Vakantieoord is een vakantiepark volledig aangepast voor kinderen en volwassenen
met een complexe handicap en hun gezin, familie of groep.
Een uniek vakantiepark waar iedereen onbeperkt kan genieten. Naast de zeer ruime
bungalows beschikken we over de Manege in ’t Biobos, waar ruiters met een beperking
paard kunnen rijden. Ook hebben we een aangepast zwembad, bioscoop, snoezelruimte en
vele andere faciliteiten. Kortom: de plek om te genieten van een onbezorgde vakantie, waar
vriendschappen ontstaan en waar niemand opvalt door zijn handicap.

Bel vrijblijvend voor meer informatie
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Voor meer informatie kijk op: www.stichtingbio.nl

Beste vakantiegasten,

WE S T ERN

Om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar vakanties
met extra zorg heeft Tendens Vakanties samen met De Ridder interactiviteiten
Zorg+ vakanties ontwikkeld. Dit zijn kleinschalige groepsvakanties waarin u
dankzij professionele zorg onbezorgd op vakantie kunt gaan.

Yiiihaaaaa! Voor de echte paardenliefhebbers is dit een
vakantie die u niet mag missen! Tijdens deze week gaat
u niet alleen drie keer paardrijden, maar als u wilt mag
u ook de paarden verzorgen. We maken een heuse
huifkarrit door de bossen en ’s avonds laat bakken we
ons eigen brood op een kampvuurtje. Indianenverhalen mogen natuurlijk niet ontbreken.

Het aanbod van deze Zorg+ vakanties voor 2018 vindt u in deze folder. Heeft u
interesse in een van deze vakanties? Neem dan contact op met Tendens
Vakanties.
Namens het hele team wensen we u veel plezier met het uitzoeken
van uw vakantie.
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DENSV

Acteren is een vak. Een dagje ‘Warner brothers Movie
world’ brengt je al in de sfeer. Op de vakantielocatie
leert u van een ervaren theaterdocente en een ﬁlmregisseur tips en trucs over hoe u kunt schitteren als
acteur of ﬁlmster. Na wat lessen en oefening gaan we
ons schminken en verkleden en speelt u uw favoriete
rol. Het resultaat mag er zijn… Een prachtige ﬁlm om
mee naar huis te nemen!
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Maximum deelnemers: 6 | Dagen: 7

boekingscode: ZV1805
Vr 18 t/m do 24 mei
Reissom: € 1485,00
boekingscode: ZV1806
Vr 14 t/m do 20 september
Reissom: € 1485,00
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Nostalgie ten top! Als u daarvan houdt, komt u deze
vakantie niets te kort. We hebben een programma
dat bol staat van prachtige oude liedjes, foto’s, ﬁlms,
spellen en verhalen niets tekort. We gaan terug in de
tijd met een bezoek aan het Openluchtmuseum in
Arnhem. Als souvenir krijgt u een ﬁlm mee waarin u zelf
de hoofdrol speelt.

Maximum deelnemers: 6 | Dagen: 7

boekingscode: ZV1803
Vr 8 t/m do 14 juni
Reissom: € 1485,00
boekingscode: ZV1804
Vr 7 t/m do 13 september
Reissom: € 1485,00

Maximum deelnemers: 6 | Dagen: 7

boekingscode: ZV1801
Vr 18 t/m do 24 mei
Reissom: € 1485,00
boekingscode: ZV1802
Vr 7 t/m do 13 september
Reissom: € 1485,00

PI R A AT
Houdt u van veel buiten zijn op het water en zeilen?
Dan is dit de vakantie voor u! Tijdens deze week gaan
we twee middagen het water op en leert u de kneepjes
en knoopjes van de sport. De avonden genieten we van
kampvuurtjes en zeemansliederen. Voor de liefhebbers
organiseren we een ware schatzoektocht.

Maximum deelnemers: 6 | Dagen: 7

boekingscode: ZV1803
Vr 8 t/m do 14 juni
Reissom: € 1485,00
boekingscode: ZV1804
Vr 14 t/m zo 20 september
Reissom: € 1485,00

Faciliteiten en activiteiten rolstoel toegankelijk

Bungalow

Gemiddeld actief

1x uiteten, 2 x terrasje

Actief

De 24-uurs zorg die door gediplomeerde zorgverleners wordt verricht, brengt extra kosten met zich mee
die bovenop het reisbedrag komen. Zorgkkosten kunnen mogelijk via PGB of Z.I.N. worden vergoed.

Niet inbegrepen bij de vakantiekosten zijn: persoonlijke uitgaven, annuleringsregeling (wel af
te sluiten via Tendens Vakanties).
De verleende 24- uurszorg wordt apart in rekening gebracht. Zorgkkosten kunnen mogelijk
via PGB of Z.I.N. worden vergoed.
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