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Omdat reizen altijd kan, ook voor mensen met 
een fysieke beperking, startte ik vijf jaar geleden 
mijn eigen reisorganisatie. Een sobere start met 
een beperkt aanbod groeide gestaag uit tot dé 
referentie in de wereld van toegankelijk reizen.

Vandaag biedt WeTravel2 een ruim en 
divers aanbod wereldwijd, ondersteund door 
gespecialiseerde medewerkers en steeds op zoek 
naar nieuwe toegankelijke reisdoelen. Dit magazine 
laat je dromen van een fijne, zorgeloze vakantie.

Wij maken dat jouw droom werkelijkheid wordt…
omdat reizen altijd kan.

Kristof Steegmans
zaakvoerder

k ben Kristof, en ik reis graag. Toen ik 
18 was dook ik bij avondschemering 
in ondiep water en brak mijn nek. Een 
stom ongeval dat me in een rolstoel 

deed belanden. Lichamelijk had dit 
blijvende gevolgen, opnieuw lopen blijft 
voor altijd onmogelijk. Mezelf heruitvinden 
is wel gelukt. Ik ben ondernemer 
geworden, reiziger en levensgenieter.
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WeTravel2 zorgt op de bestemming voor...

Je hebt een permanente of 
tijdelijke fysieke beperking maar 
wil toch graag op reis  met 
familie of vrienden naar een 
fijne, exotische of avontuurlijke 
bestemming? Als gespecialiseerd 
reisbureau organiseren wij jouw 
vakantie van A tot Z!

alle accommodaties in dit magazine zijn door 
ons geïnventariseerd en gecontroleerd op 
vlak van toegankelijkheid. elke situatie, elke 
persoon, elke handicap maar ook elk hotel 
is echter anders. dat maakt het moeilijk om 
een uniforme oplossing te bieden die aan 
elke zeer individuele situatie voldoet. daarom 
geven we jou graag persoonlijk advies.

Informatie
Wij informeren, adviseren en sensibiliseren zowel 
reizigers als de ganse toeristische sector.

Hulpmiddelen
Heb je een rolstoel of andere lichaamsondersteunende 
hulpmiddelen nodig tijdens je verblijf? Wetravel2 biedt 
je op elke bestemming een keuze op maat.

Assistentie
Heb je tijdens je verblijf een of andere vorm van 
(medische) assistentie of begeleiding nodig, dan kan ook 
dit door ons geregeld worden.

Toegankelijke hotels
toegankelijkheid is naast comfort, ligging en sfeer hét 
criterium voor de keuze van onze accommodaties.

Aangepaste excursies
Per bestemming bieden wij excursies aan die voor 
iedereen toegankelijk zijn, afgestemd op jouw 
persoonlijke noden.

Vlotte transfers
Wij zorgen voor een vlotte privé-transfer met 
aangepast vervoer en de nodige assistentie.

Vluchten
Wij zorgen voor een zorgeloze vlucht naar elke  
bestemming wereldwijd, het vervoer van jouw 
mobiliteitshulpmiddel, medische bagage en assistentie 
op de luchthaven.
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Je wil op reis met WeTravel2, maar hoe begin je eraan?
Het is makkelijker dan je denkt - volg gewoon onderstaande stappen:

1. droom over 
je favoriete 
vakantie- 

bestemming

2. Lijst op welke 
toegankelijk-

heidscriteria voor 
jou belangrijk zijn

3. Contacteer ons 
telefonisch, 

via e-mail of via 
onze website

4. Wij zenden jou 
onze volledig op 

maat uitgewerkte 
voorstellen

5. Kies jouw 
vakantie, 

voor de rest 
zorgen wij!

Contacteer ons: info@wetravel2.eu | 014 700 600

Waarom boeken bij WeTravel2?

Aarzel niet, bij ons ben je in goede handen!

Hoe boeken?

Met kennis van zaken
Wij beschikken over de kennis, ervaring en contacten 
wereldwijd die je als reiziger met een beperking niet 
alleen het reizen mogelijk maken, maar je bovendien 
verzekeren van een warm welkom. 

Wij luisteren naar jouw wensen en behoeften, evenals 
deze van jouw medereizigers, zodat jullie vakantie 
vlekkeloos verloopt. 

Kwaliteit boven kwantiteit
Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het 
reisaanbod en onze dienstverlening.  alle hotels worden 
zorgvuldig uitgekozen en meermaals bezocht. even 
hoge eisen stellen wij aan onze lokale medewerkers.

Maatwerk
reizen met een beperking of handicap vereist 
individueel maatwerk. toegankelijkheid kan sterk 
verschillen per bestemming en jouw persoonlijke 
noden. 

Wij bieden individuele à-la-cartereizen aan. Samen 
met jou zoeken wij de ideale maar tevens betaalbare 
vakantieformule. 

Zorgeloos onderweg
Voor een goed verloop is het belangrijk dat je ons jouw 
specifieke behoeften en wensen overmaakt. Alleen zo 
kunnen wij alles tot in de puntjes voorbereiden. niet 
enkel de gewenste bestemming, aantal deelnemers en 
de reisperiode maar ook jouw noden op het gebied van 
ondersteuning en fysieke toegankelijkheid. 

Het organiseren van een toegankelijke reis is niet zo eenvoudig. Om dit voor jou mogelijk te maken 
staan wij voor je klaar. Wij zorgen voor toegankelijke transfers, hotels, vluchten, uitstappen...
Kortom: jouw reis wordt tot in de puntjes georganiseerd, zodat je zonder zorgen op vakantie kan 
vertrekken.

✓
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CONTACT
www.vzwkompaan.be 
info@vzwkompaan.be

0489 37 47 99

Samen onderweg zonder drempels
kan of durf jij niet zelfstandig op reis omwille van een beperking 
of zorgvraag? dan biedt kompaan een oplossing! kompaan 
zoekt voor jou een zorgzame en leuke vrijwilliger die jouw 
vakantiedroom mee waarmaakt. de vrijwilliger ondersteunt 
je waar en wanneer jij het nodig vindt. zo vormt kompaan 
een brug tussen reizigers met een beperking of zorgvraag en 
vrijwilligers. 

Wat doet Kompaan?
vzw kompaan wil iederéén laten participeren aan het bestaande 
vrijetijdsaanbod, met of zonder beperking, met of zonder 
zorgvraag. op vakantie gaan moet mogelijk zijn voor iedereen, 
met of zonder beperking. daarom werven we vrijwilligers, leiden 
we hen op en brengen we ze in contact met mensen met een 
beperking die op reis willen gaan. zo zorgen wij ervoor dat 
iedereen kan genieten van een vakantie zonder drempels!

Hoe werkt het dan? Heel simpel:
1. neem contact op met kompaan.
2. Word lid van kompaan.
3. kompaan zoekt een geschikte vrijwilliger.
4. leer de vrijwilliger kennen tijdens een eerste 
   kennismakingsgesprek.
5. Het klikt? dan vertrekken jullie samen op een onvergetelijk 
   avontuur!

Wie is Kompaan?
evelien coördineert de 
werking van kompaan. ze is de 
tussenpersoon tussen reizigers 
en vrijwilligers en zorgt dat de 
werking van kompaan zo vlot 
mogelijk verloopt. Verder bestaat 
kompaan uit een heleboel 
vrijwilligers, die de mooiste 
dromen van reizigers laten 
uitkomen!
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Probeer het eerst eens uit
is reizen nieuw? Bereid je dan voor op een verre 
bestemming door eens een weekendje weg te gaan of 
een korte vlucht te nemen. zo kan je het leven zonder 
het alledaags comfort van thuis eens ervaren.

Duidelijke afspraken
Geef ons vooraf duidelijk aan welke hulpmiddelen 
je meeneemt. indien er hulpmiddelen of medische 
assistentie ter plaatse dient voorzien te worden, geef 
dit dan zeker ook op voorhand door. zo wordt er niets 
over het hoofd gezien.

Medicatie en voorschriften
neem al je medicatie en voorschriften mee voor de 
volledige duur van je reis. Hoewel apotheken op je 
bestemming meestal uitstekend bevoorraad zijn, ben 
je zo altijd zeker dat je al het nodige bij je hebt en 
voorkom je onnodige stress. 

Inchecken en vliegen
de rolstoelassistentie op de luchthaven wordt op 
voorhand door ons geregeld. kom een uur vroeger dan 
vermeld naar de incheckbalie. luchtvaartmaatschappijen 
hanteren specifieke regels voor het vervoer van 
rolstoelen en andere hulpmiddelen, alsook voor het 
vervoer van medicatie: geef ons tijdig alle info door.

Reisverzekering
Sluit een goede reisverzekering af die een dekking biedt 
op maat van jouw behoeften. Wij geven je graag advies 
op maat van jouw situatie en bestemming. info over 
onze verschillende verzekeringsformules vind je op 
onze website.

Tips voor een onbeperkt zorgeloze reis
Je hebt de stap gezet: je gaat op reis met WeTravel2! Je bent dus in goede handen. 
Toch is het belangrijk om met een open geest te vertrekken. Hoe goed je ook bent voorbereid, in 
het buitenland verlopen de dingen anders en niet altijd even vlot dan je gewend bent. Maar geen 
nood! We geven je graag enkele nuttige tips voor een relaxte reiservaring.

Movi+ wil mobiliteit voor iedereen. Zeker voor 
mensen die het moeilijk hebben om zonder de 
hulp van familie en vrienden te geraken waar 
ze willen geraken. Minder mobiele mensen 
mogen niet uitsluitend aangewezen zijn op 
het openbare vervoer. Ze hebben aangepast 
vervoer nodig waarmee ze zorgeloos én in alle 
comfort hun bestemming kunnen bereiken. En 
dat is nu precies onze specialiteit.

Movi+ wil er zijn voor mensen die om welke 
reden dan ook niet gemakkelijk of zelfstandig 
het huis uit kunnen. Daarom brengen wij met 
veel plezier mensen van alle leeftijden naar 
hun bestemming.

Luchthavenvervoer
Wij komen je bij je thuis ophalen en voeren je veilig en 
in alle comfort naar de luchthaven. en bij je terugkeer 
staan we je met de glimlach op te wachten. Uiteraard zijn 
we steeds op tijd, want we krijgen live-updates van jouw 
vertrek- of aankomstuur.
We werken samen met de assistentiedienst van de 
luchthaven.  Wij brengen je naar hun balie en zij nemen je 
op hun beurt mee naar jouw gate, of andersom. zo hoef 
je je nergens zorgen om te maken.

CONTACT
www.movi-plus.be
aanvragen@movi-plus.be 
015 54 94 50
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WeTravel2 zorgt voor...
Reservaties van vluchten wereldwijd
Extra diensten
• assistentie op alle luchthavens
• vervoer van mobiliteitshulpmiddelen (rolstoel, 

scootmobiel, rollator,…)
• vervoer van medische apparatuur / medicatie
• gratis 15kg medische bagage
• aangepaste maaltijden tijdens je vlucht
• vervoer van geleidehond

Je wil graag op reis met het vliegtuig en je reist in een rolstoel, je hebt assistentie nodig op 
de luchthaven of je reist met medische apparatuur, medicatie, etc. maar je weet niet hoe 
hieraan te beginnen? weTravel2 helpt je graag op weg!

Met WeTravel2 de wereld rond…

Reistips vliegen 

Heb je een reis geboekt via Wetravel2? dan ontvang je 
bij de reisdocumenten een handig overzicht van deze 
en nog vele andere tips.

Vliegen met een rolstoel of ander mobiliteits- 
hulpmiddel, daar komt een en ander bij kijken. 
Om het vliegproces zo vlot mogelijk te laten 
verlopen geven we je graag enkele nuttige tips.

Voor vertrek
• geef ons gedetailleerde informatie over je rolstoel of 

ander mobiliteitshulpmiddel
• geef aan welk type assistentie je nodig hebt op de 

luchthaven
• voorzie je van de nodige (medische) documenten

Tijdens de vlucht
• indien mogelijk, reis je best met een manuele 

rolstoel om beschadiging aan de elektrische rolstoel 
tijdens het transport te vermijden. We kunnen op 
je vakantiebestemming een elektrische rolstoel of 
scootmobiel voor je huren

• maak een foto van het hulpmiddel voor het op het 
vliegtuig gaat. dit om eventuele schade te bewijzen. is je 
hulpmiddel beschadigd bij aankomst? Ga dan meteen langs 
aan de infobalie van de handling-maatschappij en geef dit 
aan

• neem een reparatiekit mee op reis.
• heb je een zitkussen in je rolstoel, neem die dan 

mee en leg hem in je vliegtuigstoel. zo zit je het 
comfortabelst

• losse onderdelen van je rolstoel neem je best 
mee in het vliegtuig, om beschadiging en verlies te 
vermijden

• stop zoveel mogelijk in je bagage en beperk de 
handbagage

WeTravel2 boekt voor jou!
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Vliegen

na een geslaagde auto-uitstap naar 
Boedapest wist ik dat reizen met 
een aangepaste auto al mogelijk 
was, maar wat kon er nog meer? 
op één van de infoavonden van 
Wetravel2 leerde ik hen beter 
kennen: een reisbureau, maar 
eentje met de nodige knowhow 
over vliegen als rolstoelgebruiker. 
de ervaring van zaakvoerder 
kristof stelde me gerust dat een 
vliegreis ook voor mij een haalbare 
onderneming zou worden.

als eerste vliegreis na mijn ongeval, 
wilde ik vooral de ervaring opdoen 
met het vliegen zelf. immers, als 
valide persoon was het voor mij al 
niet simpel om in een vliegtuig te 
zitten omwille van mijn lengte, dus 
hoe zou dat verlopen nu ik niet 
meer zelf kon opstaan of mezelf 
kon verplaatsen zonder rolstoel. We 
kozen voor een reis naar malaga.

ook al had Wetravel2 me 
uitgelegd hoe het boarden van 
het vliegtuig zou verlopen, was ik 
die dag toch heel benieuwd naar 
de ervaring die ik zou opdoen. 
Het luchthavenpersoneel dat 
instond voor de personen met een 
beperking was zeer bereidwillig en 
hielp ons door alle formaliteiten, 
douanecontrole en uiteindelijk 
het boarden van het vliegtuig: een 
echte vipbehandeling! als persoon 

met een mobiliteitsbeperking mag 
je zelfs als eerste boarden, voordat 
alle andere passagiers aan boord 
gaan. je moet dan ook wel tot laatst 
blijven zitten na het landen.

met mijn rolstoel kon ik zelf rijden 
tot aan de deur van het vliegtuig, 
daar werd ik overgeplaatst in een 
smalle gangpadrolstoel. daarmee 
werd ik door 2 personen over 
de drempel van de vliegtuigdeur 
gehesen om me dan vervolgens 
door de gang te rijden tot aan 
mijn plaats. daar werd ik met 
pure mankracht opgetild om me 
vervolgens op de juiste plaats te 
manoeuvreren. mijn rolstoel werd 
intussen ondergebracht in het ruim 
van het vliegtuig.

met mijn lange benen en grote 
voeten was het voor mijn ongeval 
al geen lachertje om te vliegen, 
maar nu viel het eigenlijk best wel 
mee. omdat ik het luchtkussen 
vanuit de rolstoel had meegenomen, 
voelde het aan alsof mijn zithouding 
hetzelfde was zoals ik in mijn 
rolstoel zit. in malaga aangekomen, 
werd ik door Spaanse mensen 
zeer vlot en vakkundig uit de 
vliegtuigstoel geholpen om net 
achter de vliegtuigdeur weer in 
mijn rolstoel gezet te worden. die 
rolstoel was intussen naar boven 
gebracht tot aan de vliegtuigdeur.  
echt een vlekkeloze ervaring. 
Het is voor herhaling 
vatbaar!

Mijn naam is Luc, in 2016 had ik thuis een ongeval. 
Gelukkig hield ik er maar een dwarslaesie aan over 
waarbij alles boven mijn oksels “fully operational” 
was. Een elektrische rolstoel zorgt nu voor mijn 
verplaatsingen terwijl ik lekker kan blijven zitten. Hieruit 
kan je al afleiden: ik ben een op-en-top positieveling.

Luc Buntinx 
dwarslaesie

Luc
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Onze  bestemmingen1  Canarische eilanden: Tenerife, Lanzarote, 

Gran Canaria p. 20

2  Spanje, zoveel meer dan zon, zee, strand p. 26

3  Cyprus p. 41

4  Oostenrijk, op de latten p. 58

5  Schotland p. 54

6  Citytrip Kopenhagen p. 33

7  Cruises Middellandse Zee p. 35  

8  Cruises Noord-Europa p. 36  

9  Italië, Dolce Far Niente p. 52

10  Duitsland, verrassend dichtbij p. 55

11  Malta, Mediterraanse parel p. 38

12  Griekenland p. 40

13  Frankrijk, la douce France p. 53

14  België p. 60

15  Turkije p. 42

16  Peru, rijk van de Inca's p. 13

17  Nederlandse Antillen: Curaçao & Aruba p. 44

18   Mexico, land van de Maya's p. 46

19  New York, the city that never sleeps p. 33

20 Vietnam & Cambodja p.14

21  Thailand p. 15

22 Bali, het Godeneiland p. 14

23 Kenia & Tanzania p. 47

24 Zuid Afrika p. 50
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Onze  bestemmingen
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Groepsreizen voor verenigingen 

“anderhalf jaar geleden vroeg 
ik of ze eens bij VeBeS een 
jongerencitytrip wilden organiseren 
en ze zeiden me: doe maar! dat 
was even schrikken, maar na enkele 
slapeloze nachten dacht ik: ik begin 
er gewoon aan.

en het resultaat mocht er zijn. 
We beleefden met 13 jongere 
reizigers een mooie vijfdaagse in 
het bruisende Barcelona! Voor 
deze doelgroep moest de trip 
budgetvriendelijk zijn. Wetravel2 
hielp me om goeie vluchten en een 
uitstekend gelegen basishotel  
te vinden. ze regelden ook de 
kaartjes voor de aerobus voor mij, 
de hopon- hop-off-bus en de Palau 
de la musica. 

zelf regelde ik een aangepaste 
gidstoer doorheen de stad. 
Uiteindelijk was het een trip 
met mooi basiscomfort en een 
programma met vaste en vrije 
elementen – voor elk wat wils. er 
was ook nog een fijne verrassing 
tijdens ons verblijf: op 24 september 
vieren ze in Barcelona de merce. 
ik dacht dat we dan net weg 
zouden zijn, maar heel veel van de 
festiviteiten (concerten, vuurwerk, ...) 
gingen het weekend ervoor al door. 
We konden er dus mee van mee 
genieten.”

Karmen 
D’Heedene
Vereniging van 
Blinden en Slechtzienden 
Licht en Liefde vzw

“We beleefden met 
13 jongere reizigers een 
mooie vijfdaagse in het 
bruisende Barcelona! "

Voor verenigingen, sportgroepen, vriendenclubs of families 
werken wij reisvoorstellen op maat uit, rekening houdend met 
ieders budget en specifieke wensen.

reizigers met een tijdelijke of permanente fysieke beperking, 
blinden en slechtzienden, dove personen of senioren? 
Wetravel2 zorgt steeds voor de juiste omkadering.

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel. je zal merken 
dat Wetravel2 aardig wat in petto heeft voor zowel kleine als 
grotere groepen.

Karmen

Karmen (30) is slechtziend. Haar eerste volledig zelf 
georganiseerde citytrip is dankzij WeTravel2 een feit.  
“Ik kan het nog altijd niet geloven.”
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Groepsreizen

Periode: 05-17 oktober 2020

Duur: 13 dagen / 12 nachten

Programma: Lima, Cusco, Heilige Vallei, Machu 

Picchu, Cusco, Lima

Prijs per persoon: € 4.875

* op basis van 2 pers. in dubbele kamer - 

min./max. 10 pers. -  incl. vluchten

Nederlandstalige begeleiding vanuit België

In de voetstappen 
van de Inca's

Peru
Treed met WeTravel2 in de voetstappen van 
de Inca’s tijdens een 13-daagse rondreis door 
Peru. Tijdens onze tweede groepsreis naar 
Peru ontdek je o.a.de koloniale steden Lima 
en Cuzco. Reis door de Heilige Vallei met de 
Andestrein en leer nieuwe culturen kennen. 
Geniet van de heerlijke Peruaanse keuken 
tijdens jouw verblijf in Peru. Als klap op de 
vuurpijl maak je een tocht naar Machu Picchu, 
één van de 7 wereldwonderen.

PROGRAMMA
dag 1 aankomst in lima
dag 2 koloniaal lima met privé-gids,
 rafael larco Herrera museum. 
dag 3 lima - Cuzco - Heilige Vallei
dag 4 Heilige Vallei - maras zoutmijn
 Panorama van moray - ollantaytambo
dag 5 Heilige Vallei - amarugemeenschap
 Pisac markt - Pisac ruines
dag 6 Heilige Vallei - aguas Calientes - Heilige Vallei
dag 7 Heilige Vallei - machu Picchu
dag 8 Heilige Vallei - Quenco - Puca Pucara
 Sacsayhuamanfort - Cuzco
dag 9 Cuzco
dag 10 Cuzco
dag 11 Cuzco - lima
dag 12 lima
dag 13 lima - amsterdam

Inbegrepen: internationale vluchten (amsterdam-lima), 
binnenlandse vluchten (Cuzco-lima), nederlandstalige 
begeleiding vanuit België, engelstalige lokale gidsen, 
alle uitstappen, 2 extra lokale assistenten per stad, 
toegangsticket machu Picchu, 8 extra helpers machu 
Picchu (4 rolstoelen), alle overnachtingen in vier- en 
vijfsterrenhotels, vermelde maaltijden, aangepast vervoer, 
treintickets
Niet inbegrepen: transfer naar amsterdam heen en 
terug of een overnachting in amsterdam voor vertrek, 
annulerings- en bijstandsverzekering, dranken, fooien, 
persoonlijke uitgaven
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Groepsreizen

Praktische info
Periode:  18 april - 01 mei 2020 

 10 - 23 oktober 2020

Duur: 14 dagen / 13 nachten

Programma: Legian, Candidasa, Kusamba

Prijs per persoon: vanaf € 2.125*

* op basis van 2 pers. in een dubbele kamer - incl. alle uitstappen, lokale gidsen - excl. vluchten

   min. 2 personen - reis in internationaal gezelschap

Praktische info
Periode: 15-29 november 2020

Duur: 15 dagen – 12 nachten

Programma: Hanoi, Hoi An, Saigon, Mekong, Angkor 

Wat, Siem Reap

Prijs per persoon: € 4.695*

* op basis van 2 pers. In een dubbele kamer 

Inbegrepen, niet inbegrepen en uitgebreid 

programma op www.wetravel2.eu

tijdens een rondreis in Bali ontdek je rijk versierde 
tempels en schilderachtige rijstterrassen. op adem 
komen doe je daarna in het tropische Sanur met 
zijn schaduwrijke palmbomen en gouden zandstrand. 
Vanwege de grote hoeveelheid tempels wordt Bali 
ook wel het ‘Godeneiland’ genoemd. 

een bijzondere rondreis door twee landen die tot 
ver in de twintigste eeuw tot de Franse kolonie 
indochina behoorden. Verhalen over de roerige 
geschiedenis worden omlijst door bezoeken 
aan koloniale steden, het fotogenieke Halong 
Bay, de wereldberoemde tempels van angkor en 
de indrukwekkende killing fields. We nemen je 
mee door de prachtige omgeving van eindeloze 
rijstvelden, groene hooglanden, de bedrijvige 
mekongdelta en khmerdorpjes. deze reis laat 
ongetwijfeld een onuitwisbare indruk na. 

Bali

Cambodja & Vietnam
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Praktische info
Periode: Maandelijkse afreis

Duur: 14 dagen / 13 nachten

Programma:  Zie pagina 50

Prijs per persoon: vanaf € 2.090*

* op basis van 2 pers. in een dubbele kamer - 

excl. vluchten

Verlenging in Kaapstad of Tuinroute mogelijk

Reis in internationaal gezelschap

Praktische info
Periode: Op aanvraag

Duur: 13 dagen / 12 nachten

Programma: Bangkok, Ayutthaya, Kanchanburi, 

Chiang Mai, Chiang Rai

Prijs per persoon: vanaf € 2.495*

* op basis van 2 pers. in een dubbele kamer - 

excl. vluchten

Reis in internationaal gezelschap

reizen in zuid-afrika betekent reizen langs 
wildparken als het krugerpark, in een land dat 
op cultureel gebied minstens zoveel te bieden 
heeft. Bezoek tijdens je rondreis in zuid-afrika de 
landschappelijk hoogtepunten, ga walvissen spotten 
vanaf de kust van Hermanus, of relaxen op de 
zandstranden van kaap de Goede Hoop.

je wordt meteen overstelpt door de rijke cultuur 
en gastvrije inwoners. tijdens deze rondreis ontdek 
je de mooiste landschappen, bezoek je de meest 
adembenemend mooie tempels en geniet je van de 
overheerlijke thaise keuken.

Thaïland

Zuid-Afrika
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Praktische info

Periodes: 
06-13 mei 2020, 03-10 juni 2020, 
30 sept. - 07 okt. 2020
duur: 8 dagen / 7 nachten
Prijs per persoon: € 1.155
* op basis van 2 pers. in een dubbele kamer 

Boek voor 31/01 en ontvang een 
korting van €25/pers.
minimum 10 personen 

Brigitte, dochter van Dora, een dame van 83 jaar die 
sinds lang weer alleen op reis ging.

"Wat een prachtige foto’s! ik ben er erg door ontroerd. dit is precies 
wat onze mama nodig had.  We hebben met onze familie zo vaak in 
Spanje gereisd. mama was een echte avonturier.  nu heeft ze toch 
weer een beetje van haar oude liefde kunnen proeven. ook de sfeer 
in de groep was buitengewoon. Het straalt van de beelden af. mama 
heeft wat kleur gekregen in de zon. ze is ook dynamischer. Het is zo 
belangrijk voor mensen met een beperking om deel te kunnen nemen 
aan vreugdevolle activiteiten. Heel erg bedankt voor de fantastische 
begeleiding. ik heb grote bewondering voor wat jullie van deze reis 
gemaakt hebben."

Costa Blanca

Torrevieja
Wetravel2 organiseert in 2020 groepsreizen 
naar torrevieja aan de Costa Blanca. de groep 
wordt begeleid vanuit België door een ervaren, 
nederlandstalige reisbegeleider. daardoor beschik 
je over een persoonlijk aanspreekpunt tijdens de hele duur van je verblijf. iedereen kan mee op deze reis, 
met of zonder fysieke beperking. Breng dus gerust je partner, vrienden of familie mee! neem deel aan één 
van de vrijblijvende excursies naar alicante, elche, las Salinas de Santa Pola en Benidorm, of geniet van een 
ontspannende vakantie aan het zwembad.

HOTEL PLAyAs dE TORREVIEJA*** 
dit gezinsvriendelijke driesterrenhotel in torrevieja 
ligt bij de zee, op 10 minuten wandelen van Playa de 
Cabo Cervera en het toegankelijke strand van la 
Mata. Het is er heerlijk flaneren op de kilometers 
lange boulevard. torrevieja zelf ligt op 5 km en is 
bereikbaar met de toegankelijke bus die stopt voor 
het hotel.

 ✓ bevoorrechte ligging aan de zee 
 ✓ op wandelafstand van een toegankelijk strand
 ✓ hydraulische lift in het zwembad
 ✓ strandrolstoel ter beschikking

Inbegrepen: rechtstreekse vlucht H/t vanuit Brussel, 
luchthavenassistentie en vervoer van mobiliteitshulpmiddel(len), 
20kg bagage en 10kg handbagage/pers, 15kg medische bagage/pers 
(mits medisch attest), aangepaste luchthaventransfers alicante, 
toegankelijk verblijf o.b.v. halfpension, praktische ondersteuning 
van een ervaren nederlandstalige groepsbegeleider, uitstap naar 
alicante

Niet inbegrepen: Persoonlijke uitgaven, annulerings- en 
bijstandsverzekering, hulpmiddelen, medische ondersteuning, 
facultatieve excursies

PLAyA LA MATA
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Ontdek het volledige aanbod op: 
www.zorgvakanties.be

Contact: info@zorgvakanties.be 
014 700 600

Ben je lid van Partena of oz?

 
dan ontvang je een korting van 5% 
op het landarrangement.

Onze troeven
 ✓ nederlandstalige groepsbegeleider
 ✓ iedereen kan mee, dus ook je partner, familie, 
vrienden
 ✓ reis in kleine groep: tussen 8 en 12 personen
 ✓ verblijf in een zorghotel: verzorging, verpleging en 
hulpmiddelen aanwezig in het hotel
 ✓ gezellige sfeer en een persoonlijke service in het 
hotel
 ✓ accommodaties op wandelafstand van het strand
 ✓ zwembad met inloop
 ✓ aanbod aan toegankelijke excursies onder leiding van 
een ervaren gids

Zorgvakantie in groep

Eria Resort, Kreta
zorgvakanties en Wetravel2 slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een groepsreis met 
zorgomkadering naar kreta.

ERIA REsORT
Meer info over Eria Resort vind je op p. 40

Periode: 23 - 30 april 2020
duur: 8 dagen / 7 nachten
Prijs per persoon: € 1.285*
* op basis van 2 pers. in een dubbele kamer -  
halfpension - incl. vluchten
minimum 8 personen

recent werd de reisorganisatie 
Zorgvakanties onderdeel van Wetravel2. 
Binnen het aanbod van zorgvakanties leggen 
we de focus op bestemmingen waar iedereen 
van een ontspannende en comfortabele 
vakantie kan genieten, ook personen met een 
grotere zorgvraag dan gemiddeld.

Bij Zorgvakanties kan je 
terecht voor:  • individuele reizen
 • groepsreizen

Ga jij in 2020 
mee op pad?
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Andalusië, smeltkroes van culturen en temperamenten…
de groep wordt andalusië is beroemd om haar steden Granada, Córdoba en Sevilla. de combinatie van stijlen, 
moors en Christelijk, hebben een indrukwekkende schoonheid gecreëerd. ervaar deze gepassioneerde regio 
van de flamenco, de overheerlijke tapas, de zon die altijd schijnt, de steden overladen met rijke historie, de 
allerfijnste stranden, de overrompelende natuur en uiteraard de enthousiaste Spanjaarden en dit allemaal 
op jouw eigen tempo.

We hebben deze reis speciaal ontworpen voor slow walkers en senioren.
deze reis is afgestemd op mensen die avontuurlijk van geest zijn, maar ook wat minder goed ter been. Het is een 
unieke en bijzondere reis!

Hoogtepunten
 ✓ Culinair genieten: olijfolietour, bezoek aan wijngaard 
met wijnproeverij,…
 ✓ Bezoek aan de Gouden driehoek: Granada, Cordoba 
en Sevilla
 ✓ Cultuur: Flamencoshow, Festival de Patios
 ✓ reizen op eigen tempo
 ✓ nederlandstalige begeleiding vanuit Brussel

Slow Walkers

10-daagse groepsreis Andalusië
7 tot 16 mei 2020

Praktische info
Periode: 07-16 mei 2020

Duur: 10 dagen / 9 nachten

Programma:  Torremolinos - Malaga - Granada - 

Alhambra - Sevilla - Cordoba - Ronda

Prijs per persoon: € 1.998*

* op basis van 2 pers. in een dubbele kamer 

   incl. vluchten, excursies, verblijf in viersterrenhotels, 

   Nederlandstalige begeleiding vanuit België

Minimum 10 personen



Het ganse aanbod in dit magazine is eveneens geschikt voor personen met een lichte ondersteuningsnood 
en senioren. Ben je door je leeftijd wat minder goed te been of heb je een lichte fysieke beperking, ook 
dan kan je bij Wetravel2 terecht. 
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Groepsreizen
Peru, in de voetstappen 
van de Inca’s

Periode: 
05 - 17 oktober 2020
meer info op p. 13

Vietnam & Cambodja, 
Parel van zuidoost Azië

Periode: 
15 - 29 november 2020
meer info op p. 14

Safari Kenia & Tanzania 
of Zuid-Afrika

in groep of individueel
meer info op 
p. 15 en p. 48

  Individuele vakanties

de Canarische eilanden

lanzarote, 
Gran Canaria 
en tenerife
meer info op p. 20 

Cruises 
Noord- en Zuid-Europa

mSC CrUiSeS & 
Holland 
ameriCa line
meer info op p. 34

Turkije

de turkse rivièra, 
lara en Belek
meer info op p. 42

Reizen op eigen tempo! 
Ben je een fervente reiziger maar heb je tijdens je vakantie nood aan een of 
andere vorm van lichte ondersteuning? Dan biedt WeTravel2 dé oplossing!
Ontdek hieronder enkele van onze bestemminen uit het aanbod voor slow walkers.

  Slow 
Walkers
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Canarische eilanden
"Op 16-jarige leeftijd dook 
Peter in ondiep water waarbij 
hij een dwarslaesie opliep, 
met tetraplegie tot gevolg. 
Peter bleef niet bij de pakken 
zitten en begon vrij snel met 
rolstoelrugby. Ondertussen is 
hij overgeschakeld naar atletiek 
en behaalde hij al heel wat 
titels. Zijn frequente vluchten 
naar Lanzarote, een belangrijke 
trainingslocatie, laat hij regelen 
door weTravel2."
 
“ik heb in de jaren ’90 samen rugby 
gespeeld met kristof, de oprichter 
van Wetravel2. Helaas ben ik 
door een complexe beenbreuk 
noodgedwongen moeten stoppen 
en heb ik de overstap gemaakt naar 
atletiek. 

dat doe ik op het hoogste niveau. 
kristof en ik zijn elkaar dan ook uit 
het oog verloren, tot we elkaar terug 
tegen kwamen op de reVa-beurs in 
2015. daar vertelde hij mij over zijn 
nieuwe reisorganisatie. 
omdat ik erg vaak onderweg ben 
met het vliegtuig voor wedstrijden en 
stages, doe ik voor mijn vliegreizen 
sindsdien een beroep op het 
deskundige Wetravel2-team. zij 
regelen vooral mijn trainingsstage 
op het eiland lanzarote. Wetravel2 
zorgt voor een vlotte afhandeling 
van al mijn extra materiaal 
(rolstoel, wheeler, handbike, fiets, 
kinémateriaal,…) en voor de 
assistentie op de luchthavens. Het is 
altijd perfect geregeld, zodat ik kan 
focussen op mijn trainingen.”

Peter Genyn
wereld- en olympisch 
kampioen rolstoelatletiek
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"Omdat ik erg vaak 
onderweg ben met 
het vliegtuig voor 

wedstrijden en stages, 
doe ik voor mijn 

vliegreizen een beroep 
op het deskundige 
WeTravel2-team"

Peter
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Canarische eilanden
Op ongeveer 4 uur vliegen van Brussel vind je de 
Canarische eilanden. Deze eilandengroep in de 
Atlantische Oceaan behoort tot Spanje. Omwille van het 
gematigd klimaat tijdens de wintermaanden is dit een 
populaire vakantiebestemming voor vele Belgen: tijdens 
de winter geniet je van zachte temperaturen met een 
gemiddelde van 19°C, tijdens de zomer klimmen ze 
tot 28°C. Ze worden ook wel eens "de eilanden van de 
eeuwige lente" genoemd.

De goede toegankelijkheid, aanwezigheid van kwalitatieve zorgomkadering en een ruim aanbod aan 
hulpmiddelen, maken van de Canarische eilanden een bestemming die voor iedereen geschikt is.

lanzarote 
Vulkanisch paradijs 

Voor authentieke dorpjes en 
een prachtige natuur moet je in 
lanzarote zijn. Het mysterieuze 
maanlandschap spreekt tot de 
verbeelding!

teneriFe 
exotisch dichtbij 
de absolute klassieker, met 
bruisende badplaatsen in 
het zuiden. Combineer een 
zonvakantie eventueel met 
enkele uitstappen om het eiland 
te verkennen.

Gran Canaria 
eiland van contrasten

Van goudgele stranden over 
diepe ravijnen, het gevarieerde 
landschap zal je zeker kunnen 
bekoren. zowel voor de 
rustzoeker als zonneklopper.
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sHERATON LA CALETA HHHHH

 ■ verwarmd zwembad met liftje en zwembad met inloop
 ■ zeer ruime, luxueuze toegankelijke kamers met 
inloopdouche

 ■ communicerende kamers mogelijk
 ■ gelegen in het centrum van het rustige Caleta, direct aan 
de promenade

 ■ kinderanimatie

sPRING HOTEL VULCANO HHHH

 ■ volledig gerenoveerd in 2017
 ■ verwarmd zwembad met liftje
 ■ moderne, ruime toegankelijke kamers
 ■ vlakbij het toeristisch centrum
 ■ deels toegankelijke UP! zone op het dakterras 
(upgradepakket)

LA CALETA

PLAyA dE LAs AMERICAs

PLAyA dE LAs AMERICAs

H10 CONqUIsTAdOR HHHH

 ■ zwembad met liftje
 ■ de toegankelijke kamers zijn allen junior Suites voor max. 
3 personen

 ■ geliefd bij Belgen
 ■ bevoorrechte ligging, direct aan de wandelpromenade en 
in het centrum van Playa de las americas

Tenerife



23meer inFo oP WWW.WetraVel2.eU

KURHOTEL MAR y sOL HHH

 ■ volledig rolstoeltoegankelijke accommodatie, speciaal 
ontworpen voor reizigers met een fysieke beperking

 ■ studio’s, kamers en appartementen tot 4 personen, met 
kitchenette en terras

 ■ modern therapiecentrum
 ■ zwembaden met lift
 ■ gelegen in een rustige maar hellende omgeving, op 
wandelafstand van het strand

 ■ activiteitenprogramma met een dagelijks aanbod voor 
mensen met en zonder een mobiliteitsbeperking

LOs CRIsTIANOs

HUUR EEN AANGEPAsTE wAGEN

tenerife en Gran Canaria zijn veel meer dan 
zon, zee en strand. Verken de rijke natuur en 
cultuur met een aangepaste huurwagen.

Waarom Tenerife ? 
• Single, koppel of gezin, voor 

iedereen een gepast aanbod
• Heel het jaar door een 

aangenaam klimaat
• Kwaliteitsvolle zorgondersteuning 

en huur van hulpmiddelen 
mogelijk

• Ruim aanbod aan toegankelijke 
excursies

Spring Hotel Bitacora HHHH l arona Gran Hotel HHHH l GF isabel HHHH l aH roca nivaria GH HHHHH 
aH jardines de nivaria HHHHH l aH Colon Guanahani HHHH l tigotan HHHH l Hd Parque Cristobal HHH

ook in onS aanBod
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Gran Canaria

Hd PARqUE CRIsTOBAL HHH

 ■ familievriendelijk bungalowpark
 ■ gratis shuttlebus naar het strand 2km verder
 ■ veel animatie voor jong en oud

dORAdO BEACH HHH

 ■ direct aan het strand van arguineguin
 ■ verwarmd buitenzwembad met inloop
 ■ gratis wellnessfaciliteiten

GLORIA PALACE AMAdOREs HHHH

 ■ ruime kamers met een groot balkon
 ■ professioneel thalassocentrum met zwembadlift
 ■ gelegen op een klif met prachtig zeezicht

LOPEsAN COsTA MELONERAs HHHH

 ■ ideale ligging, aan boulevard en centrum meloneras
 ■ voor koppels en families
 ■ toegankelijke zwembaden

H10 PLAyA MELONERAs PALACE HHHHH

 ■ vlakbij het strand van meloneras en aan de toegankelijke 
strandboulevard

 ■ zwembad met zwembadlift
 ■ spacentrum aanwezig om helemaal tot rust te komen

RIU PALACE MELONERAs HHHHH 
 ■ clubhotel met uitgebreide animatie
 ■ kwaliteitshotel van de befaamde riu-keten
 ■ gelegen aan de wandelboulevard

PLAyA dEL INGLès

ARGUINEGUIN

AMAdOREs

PLAyA MELONERAs

PLAyA MELONERAsPLAyA MELONERAs

riu Gran Canaria HHHH | Seaside Palm Beach HHHHH |  lopesan Villa del Conde HHHHH | 
lopesan Baobab resort HHHHH

ook in onS aanBod
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Lanzarote

APARTHOTEL FLOREsTA HHH

 ■ comfortabel hotel
 ■ toegankelijke appartementen
 ■ vlak aan het strand

MELIA sOL LANZAROTE HHHH

 ■ gelegen aan de wandelboulevard en het strand
 ■ uitgebreid entertainmentprogramma
 ■ ideaal voor een gezinsvakantie

BUNGALOws NAUTILIUs HHHH

 ■ bungalowpark
 ■ op wandelafstand van het strand
 ■ aan de boulevard met voetgangerszone

LANZAROTE VILLAGE HHHH

 ■ in een levendige buurt
 ■ ruime, comfortabele kamers
 ■ tal van activiteiten voor kinderen

PUERTO dEL CARMEN

PUERTO dEL CARMEN

PUERTO dEL CARMEN

PUERTO dEL CARMEN

H10 rubicon Palace HHHHH l H10 White Suites HHHH l lava Beach HHHHH

Hyde Park lane Suites HHH | H10 lanzarote Princess HHHH

ook in onS aanBod
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Ik ben 35 jaar en heb sMA 
type 2. Ik had nog nooit 
gevlogen uit schrik dat mijn 
elektrische rolstoel stuk zou 
gaan, en ook omdat ik niet 
zonder mijn zitschelp in de 
vliegtuigzetel kan zitten. 
Bovendien kan ik niet zonder 
mijn elektrische rolstoel als 
hij zou beschadigd geraken 
tijdens de vlucht. Maar in 
augustus 2019 heb ik dé 
ervaring van mijn leven 
meegemaakt!  Voor de eerste 
keer met het vliegtuig op reis 
gegaan!

afgelopen zomer hebben we 
dan toch besloten om de sprong 
te wagen en met Wetravel2 op 
reis te gaan. omdat zij alles goed 
regelen had ik zo goed als geen 
schrik. tijdens het wachten voor 
het inchecken had ik toch wel wat 
zenuwen maar alles is zo vlot en 
goed verlopen dat deze gezonde 
zenuwen snel weg waren. ik kon 
zelfs in mijn zitschelp blijven zitten 
op het vliegtuig. zelfs bij aankomst 
stonden ze klaar om ons te 
helpen en de rolstoel stond ook 
in zijn geheel klaar (oef!). 

Het vervoer naar het hotel 
ging ook heel erg vlot met 
een aangepaste minibus. de 
hotelkamer in het 
H10 Salou Vintage hotel was 
heel goed toegankelijk voor mij. 
ik kon zelfs op het balkon met 
mijn rolstoel en dat heb ik nog 
nooit meegemaakt; meestal zijn er 
opstapjes. Salou is een fantastische 
plaats voor een elektrische 
rolstoel. ik geraakte in de meeste 
winkels binnen en kon op 
verschillende plaatsen tot aan het 
water met mijn rolstoel en dat is 
heel uitzonderlijk!

We hebben een zalige vakantie 
gehad, welke eigenlijk onze 
uitgestelde huwelijksreis was. 
We zijn blij dat we deze toch 
nog hebben kunnen waarmaken. 
nu mijn angst voor vliegen 
overwonnen is, is het zeker voor 
herhaling vatbaar. 

dank jullie wel voor jullie bestaan! 
door jullie heb ik weer een 
droom kunnen laten uitkomen!

Kim Vandersteen
sMA type 2
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"In augustus 2019 
heb ik DE ervaring 

van mijn leven 
meegemaakt! "

Een lange kustlijn verdeeld over verschillende Costa’s, temperamentvolle steden als 
Barcelona en Valencia, het klassieke Andalusië in Zuid-Spanje en overheerlijke tapas: 
als je ergens ‘la buena vida’ kunt ervaren dan is het wel tijdens een vakantie in Spanje. 
Dit land in het zuidwesten van Europa is vanwege de ligging aan de Middellandse Zee al 
jaren een favoriete plek voor een vlieg- of autovakantie.

Spanje

Kim
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De Costa Brava is zoveel 
meer zon, zee en strand. Het 
hinterland van Catalonië biedt 
je fantastische toegankelijke 
activiteiten: ballonvaren over 
La Garrotxa, handbiken over de 
Vies Verdes, een bezoek aan 
het imposante klooster van 
Montserrat, een dagje met de 
kids naar Portaventura… de 
lijst is eindeloos! (her)Ontdek er 
Spanje op zijn best!

LANdHUIs CAN MOREI H

 ■ volledig toegankelijk landhuis
 ■ geschikt voor groepen
 ■ ideaal voor rustzoekers

ILUNION CALETA PARK HHH 
 ■ gelegen aan de boulevard en aan 
een toegankelijk strand
 ■ beschikt over een zwembadliftje
 ■ gezellig en kleinschalig hotel

CALIPOLIs HHHH 
 ■ gelegen aan de wandelboulevard
 ■ recent gerenoveerd
 ■ ruime kamers

H10 VINTAGE sALOU HHHH 
 ■ op 10 min. wandelen van het 
toegankelijk strand Playa de 
llevant
 ■ ideale uitvalsbasis voor een 
bezoek aan Portaventura
 ■ stijlvol ingericht hotel met 
vintage accenten

ORPI

’s AGARO

sITGEs

sALOU

Costa Brava
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sOL y MAR HHHH

 ■ vlakbij het strand
 ■ in het levendige Calpe
 ■ comfortabele aangepaste kamers

PLAyAs dE TORREVIEJA HHH

 ■ gelegen op 300m van toegankelijk 
strand Playa de la mata

 ■ zwembadliftje en strandrolstoel ter 
beschikking

 ■ goede prijs-kwaliteitverhouding

AR dIAMANTE BEACH HHHH

 ■ op 5 min. wandelen van het strand
 ■ met uitzicht op de bekende ifachrots
 ■ ruime gezellige kamers

HELIOs HHH

 ■ verwarmd zwembad met inloop
 ■ in het centrum, vlakbij de markt
 ■ entertainmentprogramma ‘s avonds

sH VILLA GAdEA HHHHH

 ■ verwarmd zwembad met inloop
 ■ in het gezellige altea
 ■ ruime kamers met zeezicht

APARTHOTEL TERRALTA HHH

 ■ rustig gelegen appartementencomplex
 ■ ideaal voor gezinnen met jonge 
kinderen

 ■ prima uitvalsbasis om de omgeving 
te verkennen

CALPE

TORREVIEJA

CALPE

BENIdORM

ALTEA

BENIdORM

De Costa Blanca is zomer en winter een populaire vakantiebestemming. Tussen Calpe 
en Torrevieja vind je meer dan zeventig parelwitte zandstranden met hier en daar een 
idyllische baai. Op de stranden is altijd wel iets te beleven! Wissel de drukkere stranden 
nu en dan eens af met een bezoek aan een authentiek Spaans dorpje. Een aanrader!

ar esmeralda roca HHH  |  Parador javea HHHH  |  Ciudad Patricia 

ook in onS aanBod

Costa Blanca
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Costa del Sol betekent letterlijk Zonnekust en is een populair toeristengebied langs vrijwel de gehele 
Middellandse Zeekust van Andalusië, het zuidelijkste deel van Spanje. Over een lengte van zo’n 
150 kilometer omvat de Costa del Sol vele mooie (toegankelijke) stranden en verschillende bekende 
plaatsen zoals de prachtige stad Malaga, het toeristische Torremolinos en mondain Marbella.

Sol don PabloHHHH  | Sol don Pedro HHHH | melia Costa del SolHHHH | Pyr marbellaHHH | Parador de nerjaHHHH

ook in onS aanBod

sOL TORREMOLINOs  HHHH

 ■ 3 hotels in 1 complex
 ■ in het levendige centrum
 ■ recent vernieuwd, moderne 
uitstraling

sOL PRINCIPE HHHH

 ■ 4 zwembaden met lift 
 ■ animatie voor alle leeftijden
 ■ vlakbij het toegankelijk strand 

ILUNION FUENGIROLA HHHH

 ■ aan de wandelboulevard en de 
jachthaven

 ■ vlakbij toegankelijk strand
 ■ zwembad met liftje
 ■ recent vernieuwde toegankelijke 
kamers

APARTHOTEL PyR 
FUENGIROLA 

 ■ ruime studio’s en appartementen 
 ■ vlakbij de jachthaven
 ■ geschikt voor lang verblijf en 
overwinteren

ILUNION MALAGAHHHH

 ■ op wandelafstand van het centrum 
van malaga

 ■ modern hotel
 ■ zeer goede toegankelijkheid

FINCA CORAsOL
 ■ kleinschalige, volledig toegankelijke 
B&B

 ■ uitgebaat door Vlaamse 
verpleegkundigen

 ■ persoonlijke service staat centraal

TORREMOLINOs

TORREMOLINOs

CALPE

TORREMOLINOs

ALTEA

ALHAURIN EL GRANdE

Costa Del Sol
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Toegankelijke tips van een insider...

✔ de wijk el Born
✔ Camp nou
✔ Hospital Sant Pau
✔ Casa mila by night
✔ Flamencoshow
✔ Hop-on Hop-off tour

de Belgische esther organiseert toegankelijke trips in 
Barcelona en Catalunya, met speciale aandacht voor 
activiteiten voor reizigers met beperkte mobiliteit.
zo kan je samen met esther de oudste wijken 
van Barcelona verkennen, of zelfs alle highlights 
van Barcelona. Privé- of openbaar vervoer is 
beschikbaar en de stadswandelingen zijn voorzien van 
rolstoeltoegankelijke wegen. of neem je liever deel aan 
een kookworkshop, het proeven van wijn en cava of 
gewoon een rustig dagje op het strand? zowel hele als 
halve dagen zijn mogelijk, de activiteiten kunnen dan ook 
volledig aangepast worden aan jouw wensen.

Barcelona is niet alleen de ideale stad voor een citytrip, maar ook voor een zorgeloze vakantie. 
Je kan er werkelijk van alles genieten: de Spaanse cultuur, de prachtige stranden, de lokale 
gastronomie, het aangename klimaat, … Zelfs voor voetbalfanaten en kunstliefhebbers valt er heel 
wat te beleven. De prachtige promenade La Rambla, een bezoek aan de Sagrada Familia of rusten 
op een bankje in Parc Güell maken jouw bezoek aan deze grootstad helemaal compleet.

Onze gastvrouw Esther

Citytrips 
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 ■ moderne toegankelijke kamers
 ■ zwembadlift  aan het rooftop-
zwembad

 ■ gelegen in centrum Barcelona

 ■ nieuw kwaliteitsvol hotel
 ■ prachtig dakterras
 ■ zeer centraal gelegen

 ■ behoort tot de ilunion hotelketen, 
welke focust op toegankelijkheid

 ■ centraal gelegen hotel
 ■ vlakbij de ramblas en kathedraal

 ■ volledig aangepaste hostel
 ■ centraal gelegen
 ■ zeer voordelige prijs

 ■ op wandelafstand van het oude 
centrum

 ■ buitenzwembad met zonneterras
 ■ vlak bij een halte voor de 
toegankelijke metro

 ■ permanente medische assistentie
 ■ centrum goed bereikbaar met 
openbaar vervoer

 ■ ruime appartementen

ILUNION BARCELONAHHHH

yURBBAN TRAFALGAR  
HOTELHHH

ILUNION ALMIRANTE  HHHH

PERE TARREs  yOUTH HOsTEL

GRUPOTEL GRAN VIA 678 HHHH

MICs sANT JORdI

ayre CaspeHHHH  |  ilunion Bel arteHHHH  | ilunion auditori HHHH   |  melia Sarria HHHHH  |  Vincci Bit HHHHH

ook in onS aanBod

Barcelona
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Geniet in deze moderne, bruisende stad 
van traditionele festivals, tapasbars en 
musea, ontdek waar Picasso werd geboren 
en neem de prachtige omgeving van de 
Costa del Sol in je op. dompel je onder in 
de weelderige zonnestralen van de  
zuid-Spaanse kust met een bezoek aan het 
historische en culturele málaga, het ganse 
jaar rond.

op twee uur rijden met de trein, sta je 
vanuit Brussel meteen in hartje amsterdam. 
deze bruisende en goed toegankelijke 
stad bied je een ruim aanbod aan culturele 
activiteiten: het rijksmuseum en madam 
tussauds zijn één van de vele aanraders. Ga 
je graag een weekendje shoppen, dan ben 
je hier ook aan het juiste adres.

Amsterdam

Malaga

Citytrips 

Valencia
als je dacht dat Barcelona de enige 
Spaanse stad aan het strand was, think 
again! ook in Valencia loop je gewoon van 
een drukke winkelstraat rechtstreeks het 
strand op. natuurlijk heeft Valencia ook 
heel wat andere hoogtepunten te bieden: 
het contrast van historische en moderne 
architecteur spreekt tot de verbeelding! 
Bovendien is dit dé thuisstad van de paella, 
en met zijn 300 zondagen het hele jaar 
door een mooie bestemming.
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londen, één van dé must-see 
wereldsteden. als echte multi-etnische 
metropool heeft londen zowel op 
gastronomisch, cultureel, architecturaal 
en historisch vlak overweldigend 
veel te bieden. Fish & chips, vuurrode 
telefooncellen, dubbeldekkerbussen en 
de meest uitnodigende pubs: een citytrip 
londen stelt nooit teleur!

new York, ‘the city that never sleeps’. 
ontdek met Wetravel2 ‘the Big apple’. 
laat je meevoeren door de bruisende 
energie en de attitude van deze grootstad. 
in het bekendste stadsdeel manhattan 
creëren de torenhoge wolkenkrabbers, 
de voorbij zoevende gele taxi’s en de 
ontelbare New Yorkers met een koffie in 
de hand een unieke levendige sfeer die 
nergens ter wereld geëvenaard wordt.

kom en laat je verleiden door kopenhagen, 
de gezelligste hoofdstad van noord-
europa. drink een drankje in een 
gezellig café in nyhavn, ga shoppen in 
de lange winkelstraat Strøget of geniet 
van een gastronomisch diner bij noma.  
kopenhagen biedt voor ieder wat 
wils: kronkelende straatjes in de oude 
binnenstad, prachtige koninklijke paleizen 
en leuke familie-attracties.

Londen

New York

Kopenhagen

Glasgow | edinburgh | Valletta

ook in onS aanBod
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“Na een rugoperatie in 2017 

had ik geen gevoel meer in mijn 

onderbuik en benen en was 

stappen niet meer mogelijk. 

Sindsdien ben ik volledig 

rolstoelgebonden. 

 een hele grote schok voor mij, mijn 
partner en onze 2 dochters. de wereld 
staat even op zijn kop. Gelukkig sta ik 
heel positief in het leven en toen ik 
na 8 maanden revalideren naar huis 
mocht wilde ik het leven van voorheen 
weer oppikken.  eén van onze passies 
was en is nog altijd reizen, in het 
bijzonder verre reizen. We hebben al 
veel culturen mogen ontdekken maar 
er valt nog veel te verkennen, ook als 
rolstoelgebruiker.  Via onze kinesist 
leerden we Wetravel2 kennen.
in september 2018 gingen we voor de 
eerste keer terug op vakantie naar 

tenerife, met Wetravel2. de eerste 
keren wilden we nog niet te ver gaan. 
Het reizen met het vliegtuig verliep 
allemaal heel vlotjes. We verbleven er 
in een geweldig hotel in los Cristianos 
met een rolstoeltoegankelijke kamer. 
dagelijks kwam er een verpleegster 
naar het hotel voor de nodige 
verzorging. 

dit jaar maakten we samen met 
vrienden en de kinderen een 13-daagse 
cruise rond de Griekse eilanden. 
Wetravel2 regelde de ganse reis en had 
zelfs enkele toegankelijke uitstappen 
uitgestippeld zodat we zeker konden 
zijn dat ik met de rolstoel mee op stap 
kon. zo hebben we efese en Pompeï 
bezocht. de kajuit op de boot was 
ook heel rolstoeltoegankelijk met 
aangepaste badkamer en terras. 
We zijn zo blij dat Wetravel2 alles tot 
in de detail uitstippelt en we zo onze 
reisplannen terug kunnen opnemen. 
Vanaf het verlaten van je huis tot je 
terug thuis komt - alle transfers, hotels, 
vluchten, uitstappen, ...-  elk onderdeel 
van je reis wordt geregeld.
dankjewel kristof, elke en Fenna. 
dankzij jullie kunnen wij onze passie 
terug oppakken.”

Ingrid

wAAROM CRUIsEs?

 ✓ je neemt je toegankelijke kamer mee
 ✓ al je droombestemmingen op één enkele reisroute
 ✓ grote aandacht voor toegankelijkheid
 ✓ ruim aanbod aan activiteiten aan boord
 ✓ toegankelijke excursies in elke haven

Ingrid 
Dekkers  
dwarsleasie V

E
R
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A
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L

“Dankzij jullie kunnen 
wij onze passie terug 

oppakken”

Cruises
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Vertrekdata, beschikbaarheid en 
prijzen op aanvraag.

Droom je ook al een leven lang van 

een cruise? WeTravel2 maakt het 

waar! In samenwerking met MSC 

Cruises bieden wij cruises aan 

die volledig toegankelijk zijn voor 

mensen met een fysieke beperking.

Breng een bezoek aan alle 

bestemmingen die tot jouw 

verbeelding spreken, en dat in 

één enkele reisroute. Dit betekent 

dat je slechts één keer hoeft uit 

te pakken en je de hele reis lang 

verblijft in een toegankelijke kajuit. 

Geen gesjouw met koffers, niet 

herhaaldelijk in- en uitchecken, 

geen onderbrekingen in het plezier.

Hulpmiddelen
indien je behoefte hebt aan 
hulpmiddelen, dan kan dit door ons 
geregeld worden. afhankelijk van de 
plaats van inschepen kan Wetravel2 
een bepaalde selectie aan hulpmiddelen 
voorzien. de hulpmiddelen worden 
vooraf afgeleverd in uw kajuit, zodat 
u in alle comfort aan uw cruise kan 
beginnen.

Transfers en excursies
de meeste havens zijn toegankelijk, 
maar kunnen buiten het centrum liggen. 
in dat geval kunnen wij een aangepaste 
transfer boeken. Bovendien kunnen we 
jouw rolstoeltoegankelijke excursies 
organiseren, om zo het maximum te 
halen uit jouw cruise.

Route: Barcelona, Ajaccio, Civitavecchia, 
La Spezia, Genua, Cannes, Palma de 
Mallorca, Barcelona
Duur: 7 nachten
Vertrekdata: van april tot oktober 2020

Route: Barcelona, Marseille, Genua, 
Napels, Messina, La Valetta,  
Barcelona
Duur: 7 nachten
Vertrekdata: van april tot oktober 2020

TIP! 

Vertrekt je cruise vanuit 

Barcelona, verleng je verblijf 

met een paar overnachtingen 

in deze Zuiderse stad! 

Blader terug naar pagina 30 

en 31 voor meer informatie 

over Barcelona.
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HOLLAND 
AMERICA LINE

Holland America Line heeft een 
impressionante vloot van 14 moderne 
klassieke schepen. Jaarlijks bieden 
zij meer dan 600 cruises aan: al 
meevarend met een cruise kan je de 
hele wereld ontdekken, met de mooiste 
bezienswaardigheden en verborgen parels.

Bij het maken van een cruise staat de 
totaalbeleving centraal, het gaat veel verder 
dan de bestemming alleen: culinaire maaltijden, 
spectaculaire shows,… En dat heeft Holland 
America Line goed begrepen. 

Vertrekken voor een cruise naar het Noorden kan vanuit Rotterdam en Amsterdam. 
Het kan haast niet comfortabeler! Deze rolstoeltoegankelijke steden zijn bovendien ideaal 
voor een citytrip, voor of na de cruise. 

Cruises
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ROUTES 

Geniet van een betoverend uitzicht 

over de Noorse fjorden, pik de nodige 

portie cultuur mee in Sint-Petersburg 

en ga voor 100% gezelligheid in het 

cosy Kopenhagen. Waar wacht je nog 

op? De luxueuze schepen van Holland 

America Line varen je naar de meest 

unieke plekken in Noord-Europa.

NOORsE LEGENdEN | 7 NACHTEN
VERTREKDATA 2020:

• Vanuit Amsterdam met schip Nieuw Statendam:

   24 mei, 21 juni, 11 juli, 19 juli, 16 augustus

• Vanuit Rotterdam met schip Rotterdam: 16 mei, 11 juli, 15 augustus

MAJEsTUEUZE FJORdEN | 10 NACHTEN
ROuTE:  Rotterdam, Bergen, Skjolden, Alesund, Molde, Haugesund,

Kristiansand, Oslo, Rotterdam

VERTREKDATA 2020: 22 april

REIs NAAR dE MIddERNACHTZON | 
14 NACHTEN
ROuTE:  Amsterdam, Eidfjord, Bergen, Molde, Trondheim,

Honningsvag, Alesund, Flma, Stavanger, Amsterdam

VERTREKDATA 2020: 7 juni, 5 juli

Vanaf € 999 | persoon

Vanaf € 1.499 | persoon

Vanaf € 2.099 | persoon

Genoemde tarieven zijn per persoon gebaseerd op een dubbele bezetting en belastingen, toeslagen, garantiefonds en 
havengelden zijn inbegrepen. tarieven vermeld in eUro.  
kijk voor alle voorwaarden op www.hollandamerica.com. Scheepsregistratie: nederland.

KAN JE NIET GENOEG KRIJGEN VAN CRUISES? 
Er zijn nog talloze routes te ontdekken! Contacteer ons voor meer informatie.
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“Mijn ouders hebben de 
smaak terug te pakken 
en kijken al uit naar een 
nieuwe reis."  

in juni 2019 vertrok de ganse familie 
Vanoverbeke-Castelein op reis 
naar malta. de vader van tine is 
rolstoelgebruiker en omdat haar 
ouders het reizen daarom niet meer 
aandurfden waren ze al een hele 
tijd niet meer op vakantie geweest. 
Uiteindelijk namen ze toch de beslissing 
om met kinderen en kleinkinderen naar 
malta te trekken. ze verbleven er in het 
dB Seabank resort & Spa in mellieha, 
een kindvriendelijk en zeer goed 
toegankelijk hotel.

tine: “Vooraleerst wil ik jullie van 
harte bedanken voor het vlekkeloos 
verloop van onze reis naar malta met 
mijn ouders en ons. We hebben van 
harte genoten dankzij jullie uitstekende 
organisatie! mijn ouders hebben de 
smaak terug te pakken en kijken al uit 
naar een nieuwe reis. ze overwegen 
zelfs om volgend jaar een cruise rond 
de middellandse zee te maken”

Tine

Op slechts 3 uur vliegen van Brussel ligt hét eiland dat elke cultuurliefhebber moet bezoeken: Malta! 

Valletta, Mdina en Rabat klinken je waarschijnlijk wel bekend in de oren. Er zijn nog talloze andere dorpen 

en steden die je volledig onderdompelen in een wereld vol geschiedenis en erfgoed.

Met zijn Mediterraan klimaat kan je het hele jaar door genieten van aangename temperaturen. Heel wat 

stranden zijn toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Sommigen hebben zelfs één of meerdere 

strandrolstoelen ter beschikking, zodat je ook een duik kan nemen in het frisse zeewater.

familie 
Vanoverbeke - 
Castelein V
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Malta
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 ■ vlakbij de toegankelijke ferry naar Valletta
 ■ gerenoveerde toegankelijke kamers
 ■ prachtig zicht op Valletta

 ■ zwembad met inloop en verrijdbare tillift
 ■ all inclusive
 ■ vlakbij het strand

 ■ all inclusive
 ■ binnen -en buitenzwembad met inloop
 ■ moderne rolstoeltoegankelijke kamers

 ■ aan een toegankelijk privéstrand
 ■ ruime toegankelijke appartementen
 ■ zwembad met liftje

ook in onS aanBod: 
radisson Blu resort St. julian’s HHHH

Sliema St. Paul’s Bay

Mellieha Golden Sands

The WaterfrontHHHH DB San Antonio Hotel & SpaHHHH

Radisson Blu Resort & Spa Golden SandsHHHHHDB Seabank Resort & SpaHHHH 



40 traVel WitHoUt limitS

sIRENs REsORT | LOUTRAKI 
                                 (ATHENE)

 ■ 5 volledig rolstoeltoegankelijke 
appartementen
 ■ uitstappen naar athene
 ■ aan een toegankelijk strand

AKsOs sUITEs | sTALOs (KRETA)
 ■ moderne, rolstoeltoegankelijke 
appartementen
 ■ zoutwaterzwembad met lift
 ■ omgeven door de bergen en het groen

ERIA REsORT | MALEME (KRETA)

 ■ kleinschalig, volledig rolstoeltoegankelijk hotel
 ■ verwarmd zwembad met lift en inloop
 ■ wekelijks Griekse avond met typische muziek en maaltijden

Griekenland

Geniet je van lekker eten, idyllische vissersdorpjes aan een 
helderblauwe zee en prachtige historische ruïnes? Dan ben je in 
Griekenland en op de Griekse eilanden aan het juiste adres: 
elk eiland biedt de combinatie van rust en genieten van de 
natuurelementen, samen met historische en culturele beziens- 
waardigheden. Van luxueuze vijfsterrenhotels tot een gezellig 
appartement, je vindt er sowieso de reisformule die bij jou past.

TIP! 
Bezoek Athene 
vanuit  
Sirens Resort
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C&A APARTMENTs HHH  
POLIs
dit kleinschalig en volledig 
aangepast hotel wordt volledig 
gerund door de familie neophytou. 
met zoon Chris als gastheer, die 
zelf ook gebruik maakt van een 
rolstoel, wordt je al meteen warm 
welkom geheten. Vader andreas 
staat in voor de transfers en 
excursies, terwijl moeder eva en 
zussen nitsa en Charoulla heerlijke 
mediterraanse maaltijden op tafel 
toveren. C&a heeft een ruim 
assortiment aan hulpmiddelen te 
huur, en je kan er beroep doen 
op verzorgende/verpleegkundige 
ondersteuning.

 ■ gezellig familiehotel
 ■ volledig rolstoeltoegankelijk
 ■ aangepaste excursies mogelijk

Cyprus, een klein eiland in de Middellandse zee, staat erom bekend de meest zonzekere bestemming te 
zijn in Europa. Reden genoeg om voor deze bestemming te kiezen dus! 
Er valt heel wat te beleven op dit kleine eiland. Soms moet je enige afstand overbruggen, maar dat is 
steeds de moeite waard.

Cyprus



42 traVel WitHoUt limitS

BELEK BELEK BELEK

De Turkse Rivièra is de meest bekende regio van Turkije en 
heeft voor ieder type vakantieganger wel iets te bieden. 
Niet alleen zon, zee en strand, maar ook meer dan genoeg 
cultuur om op te snuiven. De Turkse Rivièra staat vooral 
bekend om haar populaire badplaatsen zoals Lara en Belek. 
Deze bieden luxe all-inclusive hotels en resorts die erg 
geschikt zijn voor een heerlijke zonvakantie! Het seizoen 
loopt van april tot oktober, maar ook overwinteraars komen 
hier aan hun trekken.

Belek biedt onbezorgd strandplezier in een luxe decor. Deze moderne badplaats ligt tussen Antalya 

en Alanya en is hét golfparadijs van Turkije. De golfbanen zijn hier zorgvuldig aangelegd in een landschap 

met uitgestrekte pijnboombossen. uiteraard is er naast golf ook zon, zee en strand voor de kinderen. De 

luxeresorts liggen direct aan het brede, langgerekte zandstrand. Door het heerlijke winterklimaat en de mooie 

omgeving is Belek een prachtige locatie voor overwinteraars. 

Calista Luxury Resort *****
 ■ direct aan privé-zandstrand en 
pier met liftje in de zee
 ■ zwembadliftje in het 
binnenzwembad
 ■ exclusief luxeresort
 ■ verblijf in ultra all-inclusive

Granada Luxury Belek *****
 ■ direct aan privé-zandstrand en 
pier met liftje in de zee
 ■ zwembadliftje in het 
binnenzwembad
 ■ exclusief luxeresort
 ■ verblijf in ultra all-inclusive

Titanic Deluxe *****
 ■ direct aan privé-zandstrand en 
pier met liftje in de zee
 ■ zwembadliftje in het 
binnenzwembad
 ■ exclusief luxeresort
 ■ verblijf in ultra all-inclusive

Turkije
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Titanic Beach Lara *****
 ■ toegankelijk privé-strand
 ■ het hotel ademt de sfeer uit van een luxe cruiseschip
 ■ familiehotel in de vorm van het titanic-schip
 ■ zwembad met inloop

Royal Seginus *****
 ■ heel erg ruime en moderne kamers
 ■ toegankelijk privé-strand 
 ■ splinternieuw resort, geopend in 2017
 ■ verblijf in ultra all-inclusive

Aska Lara Resort & Spa *****
 ■ uniek Wet ’n Wild aquapark
 ■ toegankelijke shuttlebus naar het strand
 ■ verblijf in ultra all-inclusive
 ■ zwembad met inloop
 ■ goede prijs-kwaliteitverhouding

Limak Lara De Luxe Hotel & Resort *****
 ■ zwembadliftje in buitenzwembad
 ■ gelegen in het centrum van lara
 ■ aan een toegankelijk privé-strand
 ■ hotel in aziatische stijl

LARA

LARA

LARA

LARA

Lara Beach ligt op een gouden zandstrook

aan de zuidwestelijke kust van Turkije. Voor wie van 

luxe, zon en strand houdt, is een vakantie in Lara een 

droom die uitkomt! De bekende en glamoureuze hotels 

aan de kust geven je hét vakantiegevoel bij uitstek: je 

wordt wakker in een hotel aan het strand en het eerste 

wat je ziet als je opstaat, is zon, zee en strand. Aan comfort geen gebrek, wanneer je aan het luieren bent 

op het 7 kilometer lange strand van Lara Beach, dat zich bij de meeste hotels pal voor de deur bevindt. Lara 

Beach is de place to be als je van een onbezorgde all-inclusive vakantie wil genieten in hotels met grote tuinen, 

heerlijke buffetten en gezellige bars. Naast zon, zee en strand is ook het nachtleven in Lara subliem: tal van 

restaurantjes, winkelmogelijkheden en clubs – Lara heeft het allemaal. 
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Waarom niet de Nederlandse 

Antillen voor een heerlijk 

zorgeloze tropische vakantie? 

Je vindt er alle comfort aan 

een azuurblauwe Caraïbische 

Zee en baaitjes en lagunes 

op een boogscheut van uw 

hotel. Aan de vele stranden 

is het heerlijk toeven, in 

de natuurgebieden vallen 

flamingo’s en zeeschildpadden 

te bewonderen en Willemstad 

heeft een prachtig kleurrijk 

historisch stadsgedeelte. 

‘BON BINI!’

Curaçao

Had God geweten dat Curaçao 
bestond, Hij zou niet in 
Frankrijk gaan wonen zijn.

“Bij aankomst op de luchthaven 
van Curaçao, na een vlucht van een 
kleine tien uur rechtstreeks vanuit 
Schiphol, voel je de warme wind al 
zachtjes door je haren waaien. de 
relaxte attitude van de chauffeur, 
het nonchalance gevoel van ‘beter 
laat dan nooit’ en de zwoele mix 
van nederlands en Papiamento 
geven je meteen het unieke gevoel 
dat deze reis niet meer stuk kan. 
Speciaal aan onze reis was dat we 
in de maand december reisden, 
en er overal kerstsfeer aanwezig 
was. een gekke mix van zon, zee, 
strand, kerstbomen, kerstverlichting 
in de palmbomen en kerstmuziek 
op het strand, zo van “jingle bells, 
jingle bells, jingle all the way”, “i’m 
dreaming of a white Christmas”, en 

 
dat bij een gemiddelde van 28°C. 
de liederen werden met zo’n 
overtuiging gezongen dat die “witte 
kerst” er ooit moet van komen op 
dit Caraïbische eiland.
zelf heb ik gezwommen met 
de dolfijnen, wat een speciale 
ervaring was. Wat dit zo uniek 
maakt is moeilijk te beschrijven, 
en waarschijnlijk kan je dit pas ten 
volle begrijpen als je dit meermaals 
zou doen, zoals de trainers vol 
passie vertellen, en een band 
kan opbouwen met deze unieke 
zoogdieren. 
Het werd een heerlijk, zorgeloos 
verblijf waar we nog steeds met een 
warm gevoel op terug kijken.”

Kristof 
Steegmans
dwarsleasie

Reizen met een rolstoel, 
twee kinderen (7 maand en 

2 jaar) en een vrijwilliger, 
WeTravel2 ten top.
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Kristof
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dOLPHIN sUITEs HHH

dolphin Suites is het eerste hotel in het 
Caraïbisch gebied dat zich primair richt 
op gasten met een speciale behoefte. 
Het is een gloednieuw en gezellig 
boetiekhotel met veel aandacht en service 
voor iedere individuele gast en volledig 
rolstoeltoegankelijk. extra steungrepen, 
bredere deuropeningen en comfortabel 
meubilair zijn hier de norm, maar ook 
gasten zonder een beperking genieten hier 
van de rust en de activiteiten in de directe 
omgeving.

dOLFIJNTHERAPIE
dolphin Suites verzorgt ook de accommo-
datie voor gasten die deelnemen aan het 
dolfijn ondersteunend therapieprogramma 
in het Curacao dolphin therapy  
research Center (CdtC). ontdek samen 
met Wetravel2 hoe het CdtC een con-
creet positief verschil kan maken in het 
leven van mensen!

sPECIAL swIM
Heb je geen nood aan dolfijntherapie, maar 
wil je gewoon eens met de dolfijnen gaan 
zwemmen? ook dat kan! Wij reserveren 
graag een Special Swim voor jou.
kristof mocht vorig jaar zelf ervaren wat 
voor een unieke belevenis dit is. 

 ■ enige all-in resort op Curaçao
 ■ brede waaier aan activiteiten voor jong en oud
 ■ privéstrand

SuNSCAPE CuRAçAO RESORT, SPA & CASINO

avila HotelHHHH | Santa Barbara Beach & Golf resortHHHHH |  morena resortHHHH

ook in onS aanBod

TIP! 

wILLEMsTAd
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Mexico
Het schiereiland Yucatan ligt in het zuidoosten van 

Mexico. Het is een populaire toeristische regio waarin 

strand, natuur en Mayacultuur dé grote trekpleisters 

zijn. De stranden zijn er fantastisch en het klimaat het 

hele jaar door warm. Wie optimaal wil genieten  

van alles wat Mexico te bieden heeft die kan bijna  

geen betere uitvalsbasis kiezen dan Playa del Carmen. 

Zo kun je binnen een straal van 200 kilometer 

meerdere overblijfselen van historische Maya-steden 

bezoeken, zoals bijvoorbeeld ook Chichén Itza, één  

van de zeven moderne wereldwonderen.

sANdOs PLAyACAR BEACH REsORT & sPA HHHHH 
 ■ ingericht als mexicaans dorp, aan een mooi zandstrand
 ■ gevarieerde buffetten
 ■ Select-Club in het riviera-gedeelte, voor adults only

ROyALTON RIVIERA CANCUN HHHHH 

 ■ gloednieuw luxeresort
 ■ adults only gedeelte
 ■ ruime toegankelijke kamers

sANdOs CARACOL ECO REsORT HHHHH

 ■ uitgebreid aanbod aan eco-activiteiten
 ■ select Club voor volwassenen
 ■ kids aquapark en miniclubs
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Vanuit jouw hotel in Cancún kan je een 
aantal van de bezienswaardigheden bezoeken 
die Yucatan herbergt. daguitstappen zijn 
mogelijk naar tulum, Valladolid en Chichen 
itza. Bovendien is het mogelijk om tijdens 
jouw verblijf een rondrit te maken met één of 
meerdere overnachtingen.

rondreiS

PLAyA dEL CARMEN CANCUN

CANCUN



47meer inFo oP WWW.WetraVel2.eU

VOORBEELD
DAG 1 | kilimanjaro - arusha
DAG 2 | lake manyara
DAG 3 TOT 5 | Serengeti
DAG 6 TOT 7 | ngorongoro
DAG 8 |  arusha 

Met zijn veertien nationale parken heeft 
Tanzania een indrukwekkende fauna 
en flora te bieden. Enerzijds heb je de 
savannelandschappen waarin de typische 
dieren te bewonderen zijn, zoals de ‘big five’. 
Anderzijds vind je er een heleboel bosgebieden 
waarin je zelfs chimpansees kan ontdekken!

Samen met hun drie kinderen 
beleefden Ils en Marc een wel 
heel unieke reis in Kenia.

naast een bezoek aan enkele parken, 
besloten ze ook het lokale leven mee 
te pikken: “na aankomst in nairobi 
vertrokken we meteen op safari en 
deden we de parken ten Westen van 
hoofdstad nairobi aan: lake naivasha, 
lake nakuru en masai mara. maar 
buiten het ‘toeristisch aspect’ wilden 
we heel graag het leven mee ‘beleven’. 
onder andere de mathare sloppenwijk 
in nairobi, een plaatselijk schooltje 
en een kraamafdeling in het lokale 
ziekenhuis (onder leiding van de 
Belgische arts marleen temmerman) 
stonden op het programma. daarna 
vertrokken we naar amboseli en tsavo, 
om vervolgens onze reis te eindigen 
in mombasa. We bezochten er het 
opvangtehuis diani Children’s Village. 
ondanks de moeilijke omstandigheden 
waarin sommige kenianen leven, zagen 

we onderweg heel wat blije gezichten. 
de vele hoopgevende projecten die 
worden opgezet in dit land, bieden 
de plaatselijke bevolking een nieuw 
perspectief.”

Lees het volledige verhaal op 

www.thebigfivevanheist.be

Familie 
Verelst- 

Van Rompaey V
E

R
H

A
A

L

"Buiten het 
'toeristisch aspect' 

wilden we heel 
graag het leven mee 

'beleven'."

de ongerepte natuur en het gevarieerde dierenrijk zullen je zeker bekoren. arusha overspoelt je meteen met 
diepe indrukwekkende meren en kraters in de buurt zijn absoluut de moeite waard om te aanschouwen! de 
tweede dag breng je een bezoek aan lake manyara nabij het tarangire-park, om vervolgens enkele dagen in 
het meest indrukwekkende natuurpark van oost-afrika door te brengen: de Serengeti. de laatste tussenstop 
is de vulkanische ngorongorokrater.

Kenia & Tanzania
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Vijf parken, vijf werelden
Amboseli, Tsavo, Naivasha, Nakuru en Masai 
Mara zijn vijf prachtfacetten van de 
oost-afrikaanse diamant kenia. in amboseli 
herken je de afrikaanse prentenboekvergezichten 
met giraffen, olifanten en als decor de reusachtige 
kilimanjaro. tsavo, vlakbij mombasa en zijn witte 
stranden, is ruig en wijds: de open landschappen 
en rode aarde lijken op de australische outback. 
Het hooggelegen naivasha herbergt een 
dwarsdoorsnede van afrikaans wild. nakuru ken 
je van de roze flamingo’s die er als duizenden 
bloemen op het wateroppervlak van het meer 
lijken te bloeien.

Strand
kenia is niet enkel de perfecte bestemming om 
op safari te gaan. de kust rond mombasa, met 
zijn witte zandstranden en wuivende palmbomen, 
leent zich uitstekend om uit te rusten van je 
safari-avontuur of gewoon om te genieten van een 
heerlijke tropische strandvakantie.
meer info over de rolstoeltoegankelijke 
accommodaties in mombassa vind je op 

www.wetravel2.eu/kenia

Oost-Afrika is een ultieme reisbestemming 
waar dromen werkelijkheid worden De grootse 
natuur, de ‘big five’ - olifant, neushoorn, leeuw, 
buffel en luipaard - die er zich dankzij het open 
savannelandschap beter laten spotten dan 
elders, de machtige vulkanen en kloven van de 
Rift Vally, ontmoetingen met de Masaikrijgers… 
Dankzij WeTravel2 toegankelijk voor iedereen.

5

3

1
2

4

➊

➋ ➌

➍ ➎

Kenia & Tanzania
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Toegankelijke safari’s, van 3 tot 10 dagen, met 

of zonder verlenging aan de kust, doorheen de 

natuurparken van Kenia, volledig op maat uitgewerkt.

Onze safari’s worden individueel en volledig op maat 

uitgewerkt. Je kiest zelf wat en wanneer je het wil 

zien. Omdat onze safari’s niet in groep zijn, kan je 

reizen op jouw eigen tempo. Wij helpen je graag om 

een programma op te stellen dat volledig aansluit bij 

jouw wensen.

Meer voorbeelden en uitgebreide info op 
www.wetravel2.eu

Kenia & Tanzania

8 DAGEN

DAG 1 EN 2 | nairobi
DAG 3 TOT 5 | Samburu 
DAG 6 TOT 8 | ol Pejeta

8 DAGEN

DAG 1 EN 2 | nairobi
DAG 3 | lake nakuru 
DAG 4 EN 5 | lake naivasha
DAG 6 TOT 8 | masai mara

5 DAGEN

DAG 1 EN 2 | tsavo West 
DAG 3 EN 4 | amboseli 
DAG 5 | tsavo oost 

10 DAGEN

DAG 1 EN 2 | ol Pejata
DAG 3 EN 4 | lake nakuru 
DAG 5 EN 6 | lake naivasha
DAG 7 EN 8 | amboseli
DAG 9 EN 10 | tsavo oost

na een citytour in nairobi vertrek je naar het 
nationaal Park Samburu om er enkele zeldzame 
diersoorten. Heb jij ooit al van een gerenuk of 
gravy zebra gehoord? Wel, na deze safari kan je 
er zeker over meespreken! daarna trek je verder 
naar het chimpanseesreservaat van ol Pejeta.

na een citytour in nairobi vertrek je naar lake 
nakuru, met de Grote Vallei als trekpleister. 
Vervolgens gaat het naar lake naivasha, waar je 
een onvergetelijke boottocht maakt; dat is safari 
vanuit een andere ooghoek. om af te sluiten 
blijf je 2 dagen bij de mara. Vooral tijdens de 
migratieperiode is deze route een aanrader! 

deze route vertrekt vanuit mombassa en is 
daarom ideaal voor reizigers die zowel van een 
relaxte zonvakantie als van het avontuur van een 
safari willen genieten. deze 5 dagen zullen volledig 
in het teken staan van de safari pur sang.

Het beste van alle parken in één pakket, dat is 
onze 10-daagse safaritocht. je bezoekt maar liefst 
5 verschillende parken, met elk hun eigenheid, en 
dat volledig op jouw eigen tempo.
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Hoogtepunten:
 ✓ op safari in het kruger national 
Park
 ✓ Pretoria en de kleurrijke tuinroute
 ✓ kaapstad, kosmopolitische parel
 ✓ tafelberg & kaap de Goede Hoop
 ✓ Stellenbosch met wijndegustaties
 ✓ johannesburg & Soweto

Zuid-Afrika is genieten! In de wijnlanden rondom Stellenbosch proef je van de oudste 

wijnindustrieën buiten Europa. Pretoria is de hoofdstad van Zuid-Afrika, maar Kaapstad is de 

‘Moederstad’. Kaapstad ligt met haar wolkenkrabbers, koloniale gebouwen, enorme townships 

en villa's als een sluier rondom de iconische Tafelberg. Maak een boottocht door de baai naar 

Robbeneiland, het gevangeniseiland waar Nelson Mandela heeft gezeten. Breng een bezoekje aan 

Kaap de Goede Hoop, het bergachtige, zuidelijke puntje van het schitterende Kaapse schiereiland. 

Naast een fascinerende cultuur wordt uw reis door Zuid-Afrika getekend door een waanzinnige 

natuur in de verschillende natuurparken, zoals het wereldberoemde Krugerpark.

Zuid-Afrika, de wereld in één land

Marianne Eysackers trok, ondanks 

haar meervoudige beperking, 

in september met 2 eigen 

assistenten naar Zuid-Afrika. 

Ze kozen voor een groepsreis 

en sloten ter plaate aan bij een 

internationale groep van een  

10-tal reizigers.

zo vertrokken we voor een 12-daagse 
reis richting het krugerpark en 
kaapstad. de reis begon voor ons met 
een nachtje extra in johannesburg, 
zodat we na de lange vlucht volledig 
uitgerust aan onze reis konden 
beginnen. Vanuit johannesburg ging het 
dan naar een Private Game resort en 
naar het kruger Park, wat voor ons een 
onvergetelijke ervaring was. alhoewel 
de toegankelijkheid misschien niet 
overal perfect was, maakte de lokale 
bevolking dit ruimschoots goed met hun 
vriendelijkheid en behulpzaamheid. 

na 8 dagen krugerpark namen we een 
binnenlandse vlucht van johannesburg 
naar kaapstad. toen we aankwamen in 
het epic enabled Guest House waren 
we aangenaam verrast. Voor ons had 
het guesthouse iets van een groot 
toegankelijk kasteel waar werkelijk 
aan alles was gedacht. Voor gastvrouw 
Sabine en gastheer Alfie is niets te veel.
We verbleven er 4 nachten en maakten 
van hieruit dagelijks een prachtige 
uitstap naar kaapstad en omgeving. 

ik wil deze unieke toegankelijke reis 
aanraden aan iedereen die er al lang 
van droomt om naar zuid-afrika te 
reizen. Het was een reis die ik nooit zal 
vergeten!

Marianne 
Eysackers
Syndroom van klipel-Feil
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"Het was een 
reis die ik nooit 
zal vergeten!"

Marianne

Zuid-Afrika
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Voor wie niet genoeg kan krijgen van Zuid-Afrika, hebben we onze 
18-daagse reis in de aanbieding. 
Het eerste deel van de rondreis doe je het Krugerpark en Kaapstad aan, 
daarna geniet je van de befaamde Tuinroute, Zuid-Afrika’s paradijs aan 
de kust. Rustige zandstranden geflankeerd door imposante bergwanden, 
prachtige bergpassen, rustgevende bossen en een unieke fauna en flora… 
dat zijn slechts enkele hoogtepunten op je weg langs de Tuinroute.

Programma's
De routes beginnen telkens in 

Johannesburg. Bij aankomst vertrek 

je meteen naar het Krugerpark, of je 

kiest voor een overnachting in deze 

grootstad om nog even te bekomen van 

de lange vliegreis.

Op de 9-daagse rondreis door het 

Kruger Nationaal Park maak je kennis 

met de imposante Big Five. Hoor 

het geluid van de dieren, proef van 

de traditionele keuken, kijk naar de 

fameuze diep rode zonsondergangen, 

voel de Afrikaanse hartslag en ontmoet 

andere reizigers…. En dit allemaal in 

slechts 9 dagen.

5 DAGEN KRuGER PARK: De eerste 

5 dagen maak je kennis met de Big 

Five in het Kruger Nationaal Park. Je 

gaat op safari en ontdekt de lokale 

dierenwereld, vogels en planten in 

hun natuurlijke omgeving. Een unieke 

ervaring!

4 DAGEN PRIVATE GAME RESERVE: 

De volgende 4 dagen breng je door in 

een Private Game Reserve. Tussen de 

game drives door gaat u op stap met 

cheetahs, maak je kennis met Jessica 

het nijlpaard en nog vele andere dieren.

Wens je de omgeving van Kaapstad te 

ontdekken? Dat kan na de 9-daagse 

safari.

4 DAGEN KAAPSTAD EN OMGEVING: 

Verblijf in Kaapstad met dagexcursies 

naar al het moois dat Kaapstad 

te bieden heeft: de Tafelberg, de 

wijnlanden van Stellenbosch, Kaap De 

Goede Hoop en Waterfront.

Epic GuESTHOuSE | KAApSTAd

Het epic Guesthouse ligt in het rustieke 
noordhoek, aan de voet van de fameuze 
Chapman’s Peak en aan het mooiste deel van 
de kustroute vanuit kaapstad. je hebt er een 
prachtig zicht op de atlantische oceaan en het 
achterliggende gebergte. Het guesthouse heeft 
een familiale sfeer en beschikt over vier kamers, 
welke allemaal zijn aangepast. je kan er lekker 
luieren na uw rondreis of vanuit het guesthouse 
op dagexcursie gaan. de wijngaarden van 
Franschhoek, Stellenbosch, durbanville Hills en 
Paarl zijn vlakbij en het guesthouse is bovendien 
de perfecte uitvalsbasis voor de tuinroute langs 
de westkust.
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Italië TOSCANE

B&B sAN JACOPO
aan de voet van de Pistoiese apennijnen bevindt zich Bed & 
Breakfast San jacopo. dit oude landhuis daterend uit 1700 
staat op een uitverkoren plek die prachtige vergezichten biedt 
over de valei van Pistoia tot Florence. recent werd dit prach-
tige pand geheel in oude stijl gerestaureerd, rekening houdend 
met het hedendaagse comfort. B&B San jacopo is bovendien de 
perfecte uitvalsbasis om het prachtige toscane te ontdekken..

 ■ toegankelijk appartement voor 4 pers.
 ■ uitgebaat door nederlandstalig koppel
 ■ zwembad met liftje

CAsA VACANZE I GIRAsOLI
in het hartje van het toscaanse landschap, vind je vakantiedo-
mein i Girasoli. een charmant verblijf gelegen in een fantastisch 
park met bungalows en een zwembad die volledig rolstoeltoe-
gankelijk zijn.

 ■ toegankelijk vakantiepark
 ■ in het hartje van toscane
 ■ zwembad met liftje

LUCIGNANO

PIsTOIA

Hoor je het woord Toscane, dan begin 
je ongetwijfeld al weg te dromen... de 
meest bekende streek van Italië, en 
bovendien geliefd bij vele Belgen. 

waarom Toscane?
Zee, bergen, wijngaarden,... Kortom: je kan urenlang genieten van de gevarieerde 
natuurpracht! Onderweg vind je comfortabele, rolstoeltoegankelijke etappehotels in 
Frankrijk en Zwitserland. Een waaier aan culturele activiteiten voor het hele gezin, in 
historische, toegankelijke steden.

La Bella Vita
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CHIANTI VILLAGE MORROCCO
Het ultramoderne Chianti Village morrocco ligt op een 
rustige locatie op het toscaanse platteland, op slechts 3 km 
van tavarnelle Val di Pesa. Het biedt moderne appartementen 
rond een groot zwembad

 ■ in de glooiende heuvels van de Chiantistreek, 
in het hartje van toscane

 ■ vakantiepark met aangepaste appartementen

ons volledige 
aanbod voor 
italië vind je op 
onze website

La douce France...
Van zodra je deze woorden 
in de mond neemt, dwalen je 
gedachten mee naar de eindeloos 
grote zonnebloemvelden, de geur 
van lavendel en een kraakvers 
Frans brood met kaas. droom 
alvast weg van een welverdiende 
pastis na die flinke autorit. 
Wie weet in één van onze 
prachtige verblijfsplaatsen bij de 
zuiderburen.

dOMAINE dU CREsTET
 ■ luxe vakantiehuizen te midden  
van de wijngaarden

 ■ eigen terras
 ■ zwembad

CAMPING PARC dE  LA BRENNE
 ■ het ultieme kampeeravontuur voor  
jong en oud

 ■ aangepaste tenten, bungalows, en  
zelfs een zwembad met tillift

 ■ duizend-en-één activiteiten op het  
domein

TAVARNELLE VAL dI PEsA

dORdOGNE 

PROVENCE 
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Land van kastelen, 
whisky en kilts 
in gans Schotland vind je de sporen van een 
verleden getekend door veldslagen. Wat weinig 
mensen weten is dat de resterende kastelen, ruïnes 
en historische sites dikwijls heel goed toegankelijk 
zijn. je vindt er machtige vestigingen met  rampen 
die breed en stevig genoeg zijn om een kanon 
te verplaatsen, spookkastelen met eindeloze 
toegankelijke tuinen. ontdek de rijke Schotse 
geschiedenis!

wAAROM sCHOTLANd?
 ✓ ideale bestemming voor een selfdrive met 
eigen wagen
 ✓ toegankelijke overtocht per ferry
 ✓ citytrips naar edinburgh en Glasgow
 ✓ rijke cultuur en natuur
 ✓ van toegankelijke B&B’s en cottages op het 
platteland tot 5-sterrenhotels in de steden

Patrick is helemaal weg van Schotland: vooral de doedelzakmuziek 
en historische kastelen met re-enactment spreken bij hem tot de 
verbeelding. Hij keek er erg naar uit om deze regio ooit te bezoeken. 
Met de nodige ondersteuning van vrijwilligster Annie (vzw Kompaan) 
tijdens de reis, kon hij zijn droom waarmaken!

Samen met Patrick werkten we een programma uit waarin zowel cultuur 
als natuur verweven zijn, met Edinburgh als uitvalsbasis:

 ✓ adembenemende dinershow met traditionele Schotse zang en dans, en 
uiteraard typische lokale gerechten op het menu
 ✓ de veelzijdige stad edinburgh verkennen met de hop on hop off-bus, 
met als kers op de taart een bezoek aan het edinburgh Castle
 ✓ daguitstappen met een driverguide naar o.a. loch ness, locht lomond, 
the Highlands, Stirling Castle & kelpies
 ✓ Bezoek aan the Scotch Whisky experience, waar een interactieve 
rondleiding je introduceert in de wereld van deze wereldbefaamde 
sterkedrank 

Patrick & Annie 
 downsyndroom
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Patrick is helemaal 
weg van Schotland

Schotland
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Nederland
Niet alleen veel 
verblijfsaccommodaties bieden 
rolstoeltoegankelijke kamers 
aan, ook trekpleisters zoals 
natuurdomeinen, steden en 
stranden trachten zoveel mogelijk 
aanpassingen te maken zodat 
iedereen er vlot kan bewegen. 
daarom is Nederland een 
absolute aanrader voor een 
vakantie dichtbij huis, zowel voor 
een weekendje uitwaaien als voor 
een week pure rust.

APPARTEMENTEN IT sAILHUs 
 ■ watersportaccommodatie voor mensen 
met een beperking

 ■ professionele zorg
 ■ tillift aanwezig om transfers van en naar 
een boot te maken

EUVEA FREIZEIT UNd TAGUNG-
sHOTELHHH

NEuERbERg

 ■ 9 rolstoeltoegankelijke en 4 
rolstoelvriendelijke kamers

 ■ ten midden van een natuurgebied
 ■ liftje in het bubbelbad
 ■ ook geschikt voor hoge zorgvraag

HOTEL HAUs OBERwINTERHHH+
REMagEN

 ■ 19 toegankelijke kamers
 ■ aan de oevers van de rijn
 ■ keulen, Bonn en koblenz binnen 
handbereik

dAs BAd PETERsTAL 
GEsUNdHEITsHOTELHHHHH 

bad PEtERstal 

 ■ volledig aangepast hotel met kuuroord
 ■ ook geschikt voor personen met hoge 
zorgvraag

 ■ verschillende toegankelijke activiteiten in 
de omgeving

VAKANTIEPARK HET TIMMERHOLT
 ■ ruim opgezet vakantiepark
 ■ door het hele park zijn verharde wegen 
aangelegd

 ■ verzorging/verpleging aanwezig

dRENTHE FRIEsLANd 

EIFELEIFEL ZwARTE wOUd 

Hotel de zeeuwse kust - zeeland |  Van der Valk amstel - amsterdam ook in onS aanBod

Duitsland

duitsland is een populaire vakantiebestemming 
onder de Belgen, zowel voor een langer verblijf 
als voor een midweek of weekendje weg. 
duitsland staat niet alleen bekend om de prachtige 
landschappen net natuur, maar ook om het eten: 
bier, bradwürst en schnitzel, iets wat niet mag 
ontbreken tijdens je vakantie. in de tal van rustieke 
en typische dorpjes wordt gastvrijheid hoog in het 
vaandel gedragen. 
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Welkom in Disneyland® Paris! 
De magie van Disney komt 
tot leven in het Disneyland® 
Park, het Walt Disney Studios® 
Park, Disney Village® en onze 
magische Disney® Hotels. 
Meer dan 50 attracties bieden 
magische ervaringen en 
spannende avonturen voor 
jong en oud. Ontmoet je 
favoriete Disney® Figuren, laat 
je betoveren door de kleurrijke 
parade en adembenemende 
shows en maak je keuze uit de 
meer dan 50 restaurants: de 
perfecte bestemming voor het 
hele gezin!

TOEGANKELIJK dIsNEyLANd® PARIs
disneyland® Paris biedt diverse services om mensen met beperkte 
mobiliteit van elk magisch moment van hun verblijf te kunnen laten 
genieten. Wetravel2 zorgt ervoor dat je hiervan optimaal gebruik 
kan maken.

Disneyland® Paris

© diSneY/Pixar © & tm 2018 lUCaSFilm ltd
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Met Disney Express Hotel pre check-in & Bagageservice hoef je je geen 
zorgen te maken over je bagage en win je tijd!

disney express neemt de zorg voor je bagage van je over vanaf je aankomst bij de 
disney express balie op het station marne-la-Vallée/Chessy. daar overhandigen we 
je ook je incheckpapieren en je toegangstickets voor de Parken, zodat je direct van 
de magie kunt gaan genieten, zonder eerst langs je hotel te gaan. op de dag van je 
vertrek geef je je bagage vóór 11.00 uur af bij de conciërge van je hotel. 
disney express brengt je bagage dan naar het station marne-la-Vallée/Chessy, waar je 
je koffers en tassen in alle rust kunt ophalen na tot de laatste minuut van de magie te hebben genoten.

TIP!   Disney® Express service

wETRAVEL2 ZORGT VOOR 
dE REsERVATIEs VAN

 ✓ vervoer met de tGV met (rolstoel)assistentie
 ✓ toegankelijke hotelkamers, in het voor jou meest 
geschikte disneyhotel®

 ✓ medische hulpmiddelen en/of zorg
 ✓ disney express® service

wETRAVEL2 GEEFT JE ExTRA 
INFORMATIE OVER

 ✓ de toegankelijkheid van het park en de attracties
 ✓ de easy access Card voor personen met een 
beperking
 ✓ bereikbaarheid van de hotels met aangepast vervoer
 ✓ de toegankelijkheid en aangepaste maaltijdopties van 
de verschillende restaurants

bovendien ontvang je bij je reisdocumenten een handige 

accessibility Map van de disneyland® Parken.

© diSneY/Pixar © & tm 2018 lUCaSFilm ltd



58 traVel WitHoUt limitS

Wintersport

VOOR wIE?
 ✓ personen met een verminderde mobiliteit ten gevolge van een 
ziekte of ongeval
 ✓ rolstoelgebonden personen
 ✓ personen met een amputatie aan voet, enkel, onder -of 
bovenbeen
 ✓ …

kortom: iedereen die gebeten is door wintersport en een bepaalde 
aanpassing nodig heeft om het skiën comfortabel te laten verlopen.

Zin om 's winters opnieuw op de latten te 
staan/zitten? WeTravel2 en Anvasport zetten 
je alvast op weg om kennis te maken met de 
mogelijkheden tot aangepast skiën.
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 ✓Hotelreserveringen
 ✓Skipas
 ✓lessen tijdens het verblijf

Bij WeTravel2 kan je terecht voor

HOE?
We gaan steeds op zoek naar de meest geschikte 
manier om te skiën, rekening houdend met jouw 
individuele noden.

 ✓ aangepast staand skiën

 ✓ zitski: dit is een zitkuip op een frame met twee 
speciaal gemaakte ski’s die met de handen, of met 
een hand worden bestuurd

 ✓ bi-ski: een zitje met daaronder twee sterk 
getailleerde skis. de balans wordt verkregen door 
twee korte armkrukski's, ook wel stabilo's genoemd.

 ✓ mono-ski of dual ski: dit is een zitkuip op maat, die 
gemonteerd is op een verend frame. daaronder 
is een "normale" alpineski gemonteerd. de balans 
wordt verkregen door twee armkrukski's. dit is 
de meest dynamische vorm van zitskiën, met hoog 
atletisch gehalte

in samenwerking met

Le Corbier
Vervoer: 900 km vanuit Brussel
Pistes: Skigebied ‘les Sybelles’ met 310 km aan pistes
Hotel:

 ■ op de piste
 ■ toegankelijkheid: basis
 ■ buiten het centrum
 ■ logies, kamer en ontbijt of halfpension

Löfer
Vervoer: 915 km vanuit Brussel
Pistes: kleinschalig skigebied ‘loferer alm’ (zell am See) 
met 46 km aan pistes
Hotel:

 ■ op 450 meter van de lift
 ■ toegankelijkheid: basis
 ■ ideaal voor gezinnen
 ■ logies, kamer en ontbijt of halfpension

Alpbach
Vervoer: 910 km vanuit Brussel, of vlucht naar innsbruck
Pistes: Skigebied ‘alpbachtal’ (tirol) met 109 km aan pistes
Hotel:

 ■ op 10 min wandelen van de piste
 ■ toegankelijkheid: goed
 ■ zelfkook

FRANKRIJK 

OOsTENRIJK OOsTENRIJK 

Oostenrijk en Frankrijk
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middelpunt is een uniek concept in België. Geen 
hotel waar de focus op zorg blijft liggen, wel 
een vakantieverblijf met alle zorginfrastructuur 
en -service die je nodig hebt zodat je écht 
zorgeloos kan genieten. je verblijft er in een 
volledig rolstoeltoegankelijk kader met flexibele 
zorgservice, catering op maat, wellness en zelfs 
uitgebreide faciliteiten voor groepen. middelpunt 
beschikt bovendien over verschillende types van 
kamers, van familiekamers tot kamers voor zeer 
hoge zorgvraag. 

 ✓ volledig toegankelijk vakantieverblijf
 ✓ ook geschikt voor hoge zorgvraag
 ✓ op 5 min. wandelen van de zeedijk

België
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‘Hotel gerund door mensen met 
een beperking, voor maximaal 
vakantieplezier voor gasten met 
en zonder handicap’

B&B Altijd Genieten
Gastvrouw Kathleen, 
van opleiding 
verpleegkundige, heet 
jullie hartelijk welkom 
in haar kleinschalige 
en gezellige B&B te 
Moerkerke. de ideale 
uitvalsbasis voor een 
bezoek aan Brugge!

de 4 stijlvolle, 
warme ingerichte 
gastenkamers 
bieden in totaal 
plaats voor max. 
10 pers. de 
aanpassingen 
zijn subtiel 
geïntegreerd met 

een optimaal “thuis” gevoel voor iedereen. alle 
nodige hulpmiddelen zijn aanwezig en kathleen 
biedt zelf verpleegkundige zorg. de perfecte 
combinatie voor een zorgeloos verblijf!

 

Vakantie in eigen land
ook ons eigen Belgenlandje biedt heel wat 
mogelijkheden qua toegankelijke vakantieverblijven. We 
hebben een heel aantal opties voor je geselecteerd, van 
aan de kust tot diep in de ardennen.
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HOTEL De Pupiter 
Je hebt nood aan een verblijf met 
de nodige ondersteuning, maar 
je wil toch genieten van een 
sterrenvakantie? dat kan in Hotel 
De Pupiter.

de Pupiter is gevestigd in het hartje van Vlaanderen, 
in een karakteristiek landhuis aan de rand van 
de oude kwaremont in kluisbergen. over de 
monumentaal beschermde kasseien vind je de weg 
naar boven op de oude kwaremont, de één na 
laatste helling die beklommen wordt bij de klassieke 
wielertocht de ronde van Vlaanderen. op zonnige 
dagen heb je vanop het terras een prachtig uitzicht 
op de Scheldevallei.

Verwacht een vriendelijk en warm onthaal bij Hotel 
de Pupiter. een nostalgische look, met vintage 
schoolmateriaal geeft een authentieke sfeer. 
de eigenaars zorgen ervoor dat je volledig in de 
watten wordt gelegd. Het hotel beschikt over 15 
volledig rolstoeltoegankelijke kamers en is dus een 
verdiende houder van het a+-toegankelijkheidslabel. 
Hulpmiddelen en medische ondersteuning kunnen 
voor jou geregeld worden. 

Casa Ametza
Casa ametza betekent letterlijk droomhuis in het 
Baskisch en figuurlijk eigenlijk ook. In deze integraal 
toegankelijke vakantiehuisjes kan je zalig genieten in 
alle rust. de bruisende stad antwerpen ligt vlakbij, 
maar er is nog zo veel meer moois te zien en te 
beleven in de nabije en verdere omgeving.

 ✓ toegankelijke vakantiehuisjes
 ✓ in een groene omgeving, in het park van Brasschaat
 ✓ ook geschikt voor hoge zorgvraag
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DOMEIN POLDERWIND
ZUIENKERKE 
Domein Polderwind ligt in Zuienkerke, midden in de polders, 
tussen het historische Brugge en de badstad Blankenberge. 
Centraal in dit domein ligt een hele grote waterplas en aan 
de oevers staat er een nagelnieuw viersterrenhotel voor 92 
gasten. domein Polderwind is een ideale vakantieplaats voor 
mensen met een beperking, ziekte of ouderdom waar ook 
hun familieleden of mantelzorgers welkom zijn. Het hotel is 
volledig toegankelijk en de nodige zorgondersteuning op maat 
is aanwezig. Voor zwaar zorgbehoevende gasten zijn aangepaste 
kamers en faciliteiten voorhanden. Zowel binnen als buiten het 
hotel is voldoende infrastructuur voorzien om een aangenaam 
en ontspannend verblijf te garanderen.

ACCOMMOdATIE EN 
OMKAdERING OP MAAT

kamerS
46 comfortabel uitgeruste, volledig aangepaste 
en toegankelijke tweepersoonskamers zodat 
ook minder-mobiele mensen zich gemakkelijk 
kunnen bewegen

zorGonderSteUninG
 ✓ verzorging op maat gebeurt in samenwerking 
met professionele zorgpartners

 ✓ draadloos noodoproepsysteem
 ✓ diverse hulpmiddelen ter beschikking
 ✓ mogelijkheid tot dieetvoeding, aangepaste 
maaltijden

GroePen
 ✓ het hotel is ook uitermate geschikt 
voor georganiseerde groepsreizen: 
groepsarrangementen op maat, polyvalente 
ontspanningsruimte, aanbod van 
groepsactiviteiten en - uitstappen

 ✓ ruime familiekamers
 ✓ ideale combinatie met recreatie en 
activiteiten op en rond de waterplas

 ✓ geschikt voor meetings, opleidingen, 
seminaries en teambuildingsessies

Te boeken bij WeTravel2  

www.domeinpolderwind.be
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DOMEIN POLDERWIND
ZUIENKERKE 

een greep uit het aanbod van toegankelijke 
activiteiten doorheen het weekend

 ✓ uitstap naar Brugge met toegankelijke stadswandeling
 ✓ toegankelijke ballonvaart (indien geschikte 
weersomstandigheden)
 ✓ fietsverhuur met verschillende aangepaste fietsen
 ✓ pétanque
 ✓ aan de plas vind je een strandrolstoel, aangepaste 
waterfiets en een toegankelijk wandelpad
 ✓ BBQ bij goed weer
 ✓ infosessies ‘toegankelijk reizen’ door Wetravel2 en 
‘reizen met een vrijwilliger’ door vzw kompaan

arrangementen
2 personen | 2 -persoonskamer

 ✓ 1 overnachting in halfpension €99/pers
 ✓ 2 overnachtingen in halfpension €184/pers

toeslag singlekamer €30/nacht

KORTOM, EEN WEEKEND 
dAT JE NIET MAG MIssEN!

Graag nodigen we jou uit op het 
WeTravel2-weekend op 8, 9 en 10 
mei 2020. dit vindt plaats in domein 
Polderwind, een gloednieuw hotel 
op een boogscheut van Brugge en 
de kust. We plannen infosessies over 
toegankelijk reizen, rondleidingen in het 
hotel, aanwezige partners zorgen voor 
een uitgebreid activiteitenprogramma 
en je kan kennis maken met onze 
reisconsulenten.

8, 9 en 10 mei 2020
Belevingsweekend
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Pairi Daiza

Geniet van een onvergetelijk verblijf in een 
van Pairi Daiza’s verfijnde accommodaties 
in de nieuwe Canadese wereld. Ga waar het 
woud en de Stille Oceaan elkaar ontmoeten, 
waar de grootste zeeleeuwen stoeien, 
waar de meest mysterieuze wolven en de 
indrukwekkendste beren thuishoren, waar de 
Indianenverhalen hun oorsprong vinden. Voeder 
de wolven, lees bij het vuur terwijl je naar de 
marmotten kijkt, verras je smaakpapillen in 
het restaurant l’Octopus, ontspan in de zon 
op een van de zuidgeoriënteerde terrassen 
van het hotel. Beleef magische momenten in 
een unieke luxueuze omgeving die comfort en 
authenticiteit combineert. Kies een paar dagen 
lang voor een uniek leven, in het hart van het 
Pairi Daiza Resort, de plaats bij uitstek om even 
ver weg te zijn.

Hotel The Paddling Bear 

Het hotel the Paddling Bear palmt je onmiddellijk in 
met zijn natuurlijke elegantie en onderscheidt zich 
door zijn verleidelijke rustieke accenten. Gebouwd 
in wat de voorhoede van de avontuurlijke gebieden 
van Canada en alaska voorstelt, is het een samengaan 
van het woud en de Stille oceaan. de indiaanse kunst 
is er volop aanwezig. net als de natuur, door het 
smaragdgroen – de kenmerkende kleur van het hotel - 
en edele materialen zoals rood hout en steen.
in de lobby kun je lekker bij het vuur zitten en de 
marmotten observeren. een speelkamer verwelkomt 
de kinderen in een betoverend bos, bewoond door 
vriendelijke beren. de chef van het restaurant 
l’octopus verwent jouw smaakpapillen. je voelt 
je dadelijk aangetrokken door de charme van de 
omgeving. de 26 kamers met optimaal comfort bieden 
allemaal een adembenemend uitzicht op het meer 
waar de imposante Steller zeeleeuwen zich heerlijk 
uitleven. net als het zuidgeoriënteerde terras van het 
hotel dat uitnodigt tot heerlijk dagdromen.

Verblijf in de Beste Zoo 
van Europa 2019
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Mogelijkheid tot het voorzien van 
hulpmiddelen en verpleging wanneer je je 
verblijft boekt via weTravel2.

VANAF 180 EURO PER PERsOON 
(verblijf van 2 dagen/1 nacht)

Inbegrepen in het standaardarrangement:
 ✓ tickets voor tWee daGen in het park
 ✓ Verblijf in HalFPenSion: avondmaal op dag 1, 
ontbijt op dag 2
 ✓ toegang tot het park 1 UUr VÓÓr de 
dagbezoekers
 ✓ GePriVileGieerde momenten met de dieren
 ✓ een naCHt in hotel the Paddling Bear
 ✓ Verblijf in de HaBitatS van de dieren
 ✓ toegang tot the last Frontier BUiten de 
oPeninGStijden van het park
 ✓ Parking, welkomstgeschenk, drankjes...

Hotel The Paddling Bear 
beschikt over twee standaard- 
kamers toegankelijk voor 
personen met een beperkte mobiliteit

 ✓ Capaciteit: tot 3 personen en 1 baby
 ✓ Slaapkamer met 1 tweepersoonsbed van 180 cm 
en 1 slaapbank van 75 cm (voor een kind onder 
de 12 jaar)
 ✓ anti-allergische matrassen «made in Belgium» 
met een optimaal comfort 
 ✓ Badkamer met onderrijdbare wastafel
 ✓ inloopdouche met beugels en douchezitje
 ✓ toilet met beugels
 ✓ Smart-tV
 ✓ Frisse niet-alcoholische dranken
 ✓ Welkomstplateau met koffie en thee
 ✓ Uitzicht op het leefgebied van de Steller 
zeeleeuwen

Het native Village en Full moon lodges 
beschikken niet over aangepaste kamers. Ben je 
nog beperkt mobiel? We adviseren je graag over 
de mogelijkheden in de verschillende verblijven.
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Samen met Wetravel2-zaakvoerder kristof Steegmans 
zette architect mathias lammens (aBV+ architecten) op 
vraag van het Vayamundo resort een nieuwe standaard 
neer voor toegankelijk toerisme. in de nieuwe ruime 
toegankelijke hotelkamers voelen gasten in een rolstoel 
zich niet anders dan gewone hotelgasten: alles wat 
de gewone gast kan, ligt vlot binnen handbereik. de 
combinatie van een uitzonderlijke aangepaste uitrusting 
met aangename materiaalkeuzes zorgt voor een 
volledige integratie in het geheel: Vayamundo Houffalize 
is een schitterend voorbeeld van wat de toegankelijke 
hotelkamers van de toekomst moeten zijn. 

de toeGankelijke Hotelkamer 
Van de toekomSt

Interesse in consultancy en advies rond toegankelijkheid? 
www.kristofsteegmans.com

4 nieuwe vierpersoonskamers van het 
Vayamundo Resort in Houffalize creëren 
totale toegankelijkheid voor gasten met 
een beperking. Bijzonder is dat de huiselijke 
familiekamers ook gebruiksvriendelijk 
én aangenaam zijn voor mobiele 
vakantiegangers zonder beperking.

In beide hotels bieden we de mogelijkheid 
tot verpleging en huur van hulpmiddelen. 
Contacteer ons voor de mogelijkheden.

VAyAMUNdO HOUFFALIZE
Vayamundo Houffalize staat voor zorgeloos genieten 
in de ardennen, aan de oevers van de ourthe. dit 
veelzijdige vakantieresort biedt een comfortabel 
verblijf, met subliem zicht op de natuur. Bovendien 
kregen grote delen van het resort een volledige 
make-over, waaronder de toegankelijke kamers, met 
een frisse en geslaagde styling als resultaat. een (her)
ontdekking meer dan waard!

VAyAMUNdO OOsTENdE
Vayamundo oostende ligt op de zeedijk en biedt 
animatie voor jong en oud. Het vakantiecentrum 
werd recent gerenoveerd, met de nodige aandacht 
voor toegankelijkheid. je hebt er de keuze tussen een 
toegankelijke kamer of appartement, die je beiden 
verzekeren van een aangenaam verblijf.

Te boeken bij WeTravel2  
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CONSULTING & ADVIES
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GENIET VAN 
JE UITSTAP, 
ZONDER ZORGEN.

Heb je verzorging nodig en wil je er graag eens tussenuit? Alleen, met familie 
of vrienden? Dat kan! Boek je vakantie online via TABANAA en geniet van een 
ontspannen, zorgeloos verblĳ f. 

TABANAA selecteert kwalitatieve accommodaties én zorgt voor een zorgplan op 
maat. Zo kan jouw ondersteuning gewoon blĳ ven verder lopen. Net zoals thuis. 

Pre-registreer je nu en 
WIN jouw gratis verblĳ f! 
Vanaf februari 2020 kan je jouw zorgeloze 
uitstap boeken via TABANAA. Wil je 
op de hoogte blĳ ven van de lancering? 
Registreer je vandaag nog op de website 
en maak kans op een gratis overnachting! 
Surf naar www.tabanaa.com. 
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Welke vakantieverblijven en attracties zijn goed toegankelijk?
Wat is er nog meer in de buurt om onbeperkt van te genieten?
Wat vinden andere reizigers met een beperking ervan?
je leest het allemaal op www.visitflanders.com/toegankelijkheid 

Maar er is meer: samen met allerlei sociale organisaties en toeristische 
partners zoekt het netwerk ‘iedereen verdient vakantie’ oplossingen voor 
vakantiedrempels.

Heb je aandachtspunten waardoor je niet zo makkelijk een vakantie of uitstap 
kunt regelen? moet je rondkomen met een beperkt inkomen?
zoek je reisgezelschap? 

Leg je vragen voor aan www.iedereenverdientvakantie.be

Vlaanderen wil een vakantieland 

voor iedereen zijn. Of je nu houdt 

van de zee, het platteland of van 

een citytrip. Daarom helpt Toeris-

me Vlaanderen hotels, attracties, 

festivals en musea om bezoekers te 

ontvangen op een klantvriendelijke 

en toegankelijke manier. Geregeld 

komen er zo nieuwe plaatsen bij.

Iedereen verdient een 
toegankelijke vakantie!

Iedereen Verdient Vakantie Toegankelijk toerisme in Vlaanderen
Grasmarkt 61 Grasmarkt 61
1000 Brussel  1000 Brussel
Tel. 02 504 03 91 of 1700 (gratis) Tel. 02 504 03 40
www.iedereenverdientvakantie.be  www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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s-sport // Recreas komt elk jaar 
op fietsvakantie in de hostel in 
Maldegem met een hele groep 

mensen met een 
beperking. 

“Het is zo dat wij 
geen gewone groep 
zijn, wij hebben 
wel speciale noden. 
maar hier in ‘die 
loyale’ hebben we 

altijd iemand die voor ons klaar staat. 
als we iets nodig hebben voor onze 
mensen, dan staan ze altijd voor ons 
klaar. al de gasten die mee zijn, kennen 
het personeel ook al bij naam, dus dat 
schept ook al een heel grote band. Het 
is hier heel tof.”

als wij op vakantie gaan of als we een 
plaats zoeken om op vakantie te gaan, 
dan moet dat altijd wel toegankelijk 
zijn voor onze mensen. er moeten dus 
minstens een aantal kamers aangepast 
zijn, er moet ook altijd wat te doen 
zijn, het eten moet voldoende en 
lekker zijn. en voor de rest vinden wij 
altijd wel onze plaats.

ondertussen is het al het vierde jaar 
op rij dat we naar hier komen, en 
willen we eigenlijk nergens anders 
meer naartoe. Waarom? Het is hier 
heerlijk eten, ze verwelkomen ons hier 
altijd met open armen. We zijn hier al 
een beetje thuis. de kamers zijn altijd 
perfect in orde... die loyale is echt de 
perfecte plaats voor een groep als ons, 
en we willen niet meer weg.

Wij hebben eigenlijk veel geluk gehad 
dat we de jeugdherberg hier hebben 
gevonden. misschien dat andere 
groepen dat nog niet gevonden 
hebben, want het is nog niet zo simpel 
om dit te vinden. en zeker, er zijn hier 
kamers die volledig toegankelijk zijn en 
misschien moeten ze daar nog meer 
reclame rond gaan maken, want het is 
echt wel een plaats waar mensen met 
een beperking welkom zijn en alles 
vinden wat ze nodig hebben. alles is 
altijd piekfijn in orde, we kunnen hier 
alles vragen en we worden altijd met 
open armen ontvangen. daarom is het 
altijd een beetje thuiskomen. 
echt een grote topper!”

Dries Plaetevoet 

s-sPORT// RECREAs 

“Alles is altijd piekfijn in orde,  
we kunnen hier alles vragen en we 

worden altijd met  
open armen ontvangen."

Hostel Die Loyale | Maldegem

 Te boeken via www.wetravel2.eu of
                           www.jeugdherbegen.be

Dries

Plan je een trip in je ééntje, met enkele vrienden of in een grotere groep? 
Trek erop uit naar één van onze budgetvriendelijke, kwalitatieve hostels en 
toegankelijke hostels. Of je nu in het groen,  in de stad of aan zee wil logeren. 
Grenzen verleggen kan ook gewoon lekker dicht bij huis!

Vlaamse jeugdherbergen
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   Voor meer gedetailleerde informatie:  Vlaamse Jeugdherbergen: tel. 03 232 72 18
 of WeTravel2: tel. 014 700 600

De Vlaamse Jeugdherbergen beschikken over 
22 hostels, waarvan 13 toegankelijk! Daarvan werden er 
4 bekroond met het toegankelijk label A+ van Toerisme 
Vlaanderen. Bovendien is het voltallig personeel van alle 
22 hostels opgeleid om toegankelijkheid te ondersteunen.

HOsTEL H | HAssELT
‘Hippe stadshostel’
jong (van geest) en op zoek naar een budgetvriendelijke slaapplek in limburg? 
Hou dan zeker halt aan Hostel H! de eerste en enige hostel van Hasselt sloeg 
zijn kamp strategisch op achter het station, op wandelafstand van het centrum. 
de hostel biedt maar liefst 120 jongeren, scholengroepen, rolstoel-, rugzak- of 
budgettoeristen een plekje onder de lakens aan. Geen stoffige herbergclichés, 
wel comfi kamers met de H van Hip en een eigen badkamer. 

HOsTEL BEd MUZET | LIER
‘Speels cultuurhostel’
Heb je een hart voor kunst & cultuur? Bed muzet is de eerste cultuurhostel 
in België. Gesitueerd in een groene oase rond de Stedelijke academie voor 
muziek, Woord en dans van lier, pal in de historische binnenstad. je logeert in 
de gerenoveerde vleugel van het voormalige klooster van de zwartzusters en 
mag meegenieten van de rustgevende binnentuin.

HOsTEL dE PLOATE | OOsTENdE
‘Beach hostel in hartje Oostende’
Gastheren Carl & Filip kregen de liefde voor het vak met de paplepel mee en en 
staan nu samen aan het roer van deze jeugdherberg op maat van de moderne 
backpacker. je logeert in comfortabele kamers van 2 tot 6 personen met 
privébadkamer, in het hartje van de stad. Groepen kunnen zich uitleven in één 
van de polyvalente zalen - waaronder een strandlabo. een unieke combinatie van 
stad & zee, zowel voor gezinnen, solo reizigers, groepen als zeeklassen.

HOsTEL GROENINGHE | KORTRIJK
‘designhostel aan de Franse grens’
eigentijds, duurzaam, luchtig en lichtrijk... impressionante vlakke, rode muren 
met grote, vierkante ramen. Hostel Groeninghe maakt een imposante eerste 
indruk op de toevallige passant of internationale bezoeker. je logeert er op 
wandelafstand van het centrum en het station, in ruime kamers met eigen 
douche, toilet en lavabo. op het gelijkvloers is er door de grote ramen veel 
interactie  met de buitenruimte. 

Toegankelijk 
voor iedereen!

Volledige lijst met  

toegankelijke hostels met 

het A-label: zie 

www.wetravel2.eu
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ONKERZELE, GERAARDSBERGEN

ProVinCiaal  
domein de GaVerS

Toeren met Taxi's
de Vlaamse ardennen is een groene regio waar u letterlijk tegen-
aan loopt als u vanuit Gent zuidwaarts trekt. in het vlakke en 
dicht bebouwde Vlaanderen valt deze landelijke streek immers op 
door zijn nijdige heuvels. ze zijn de hoofdrolspelers in een ver-
snipperd landschap van bossen, wriemelende beekjes en smalle 
kronkelende wegen. renners die tijdens de talrijke wielerwed-
strijden van het voorjaar dit decor aan de horizon zien verschij-
nen, weten wat hen te wachten staat. Hier valt u door de mand 
als u niet de juiste benen hebt.  ook wie minder goed te been is, 
een mobiele beperking heeft of samen met kleine kinderen op 
pad wil gaan, is in de Vlaamse ardennen meer dan welkom. dank-
zij heel wat initiatieven van particulieren en openbare besturen 
ligt voor iedereen de weg wijd open om in deze prachtige streek 
het landschap en het rijke erfgoed te komen ontdekken.

Arrangement voor personen 
met beperkte mobiliteit
Boek één of twee overnachtingen in één van de 
hiernaast vermelde logies, en ontvang vouchers ter 
waarde van 40 euro per geboekte nacht om u gratis 
of met korting te verplaatsen met één van de deelne-
mende taxibedrijven.

 ✓authentieke 17e eeuwse hoeve, verbouwd 
tot comfortabele jeugdherberg
 ✓in rustige hoek van domein de Gavers

 ✓ideaal voor zowel business als 
ontspanning
 ✓gelegen aan de voet van de Bosberg
 ✓de Gavers en Parc Paira daiza in de buurt

 ✓familievriendelijk logeren met  
B&B-service
 ✓7 ruime familiekamers, waarvan 1 volledig 
toegankelijk (a+)

 ✓volledig rolstoeltoegankelijke kamer
 ✓ecologische beleving: zoveel mogelijk 
milieuvriendelijke materialen en methodes

 ✓gelijkvloers: vakantieverblijf waar ook 
rolstoelpatiënten welkom zijn
 ✓eerste verdieping: knus appartement

ONKERZELE, GERAARDSBERGEN

MOERBEKE, GERAARDSBERGENRONsE

MAARKEdALsINT-MARIA-HOREBEKE

HoStel/VakantieCentrUm 
’t SCHiPken

B&B  
HakUna matata HHHH 

GaStHoF HoeVe  
de SCHaPenkoP 

B&B  
Het natUUrlijk Genot HHHH

VakantieWoninG 
VierkantSHoeVe molenziCHt 

 ✓comfortabele bugalows in veelzijdig 
recreatiedomein
 ✓waterpret voor groot en klein in 
Gaversbad

De Vlaamse Ardennen zijn 
toegankelijk voor iedereen!

Toeren met taxi’s te boeken via 
WeTravel2. Contacteer ons 
voor de mogelijkheden
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Meer informatie? Reservatie & info: www.toerismevlaamseardennen.be

met de SteUn Van

• The Outsider
• Eindeloos fietsen 

en wandelen…
• De Gavers
• De Helix
• De Permanensje
• MuST
• CRVV
• pam Ename
• De Oudenberg
• Sint-Walburgakerk
• MOu
• IJsmolenhoeve
• Donkvijver

• Domein De Ghellinck
• De Kaaihoeve
• Sint-Hermescrypte
• Sint-Bartholomeuskerk
• Kasteeldomein Borgwal
• Provinciaal Erfgoedcentrum
• Sint-Hermeskerk
• Winkelcentrum De Passage
• pam Velzeke
• Vlaamse Ardennen 

Genietend Beleven
• Wellness Lavendelhof
• De Vlaamse Ardennen 

vanuit de lucht

 ✓betaalbare, toegankelijke zorgvakanties 
voor zowel gezinnen als groepen
 ✓betrouwbaar zorgnetwerk beschikbaar

 ✓ondergebracht in een oud boerderijtje
 ✓gerenoveerde schuur als bar, zitruimte …
 ✓grote, spontane en kindvriendelijke tuin

 ✓feeërieke omgeving van de zwalmstreek
 ✓zorgvoorziening via vzw kompas
 ✓centraal: aanpak, voeding, warmte, zorg …

EVERBEEK, BRAKELroBorSt, zWalmDIKKELE, ZWALM

VakantieHUiS  
de klePPe

B&B  
’t SCHoon leVen HH 

jeUGdVerBlijF  
oUd klooSter  

Overnachten in de natuur-
pracht van Vlaanderens 
mooiste landschap? 
dat kan!

in de Vlaamse ardennen vind je ver-
schillende types logies zoals hotels,  
B&B’s en vakantiewoningen, allen 
aangepast aan beperkte mobiliteit. 
een kort overzicht per logies vindt u  
hieronder. 

de complete omschrijving en prakti-
sche info vindt u in de brochure. 
(www.toerismevlaamseardennen.be)

 ✓Unieke en uitermate rustige ligging
 ✓Gloednieuwe vleugel, mediterrane stijl
 ✓aangepaste kamer voor rolstoelpatiënten

 ✓Stijlvol en modern hotel aan de Schelde
 ✓4 toegankelijke kamers
 ✓Centrum oudenaarde

 ✓Prachtig vakantiehuis voor grote groepen
 ✓Slaapzaalformule
 ✓mogelijkheid tot cateringservice 
(weekdag)

OUdENAARdEOUdENAARdEBEVERE, OuDENAARDE

 
Hotel moriaanSHooFd HH

 
leoPold Hotel HHHH

jeUGdVerBlijF 
Het moeraSHUiS

Er valt heel wat te beleven!

Verblijven
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Het woord ‘ballonvaren’ roept bij elk van ons 
meteen een bepaald beeld op: tijdens zonnige 
zomeravonden zie je een ballon over jouw 
achtertuin zachtjes langs over de lucht glijden. 
Misschien is hij wel eens zo dichtbij, dat je kan 
zwaaien naar de mensen die er in zitten.

Wetravel2 laat je ervaren dat ballonvaren nog veel 
meer dan dit inhoudt. alles begint bij de planning: het 
spannende afwachten tot de weersomstandigheden 
het toelaten dat je over enkele dagen eindelijk door 
de lucht zal zweven, wachten op de juiste locatie van 
opstijgen,… om dan ten volle te genieten van hét 
moment: kijken hoe de ballonvaarder het materiaal 
nauwgezet installeert, plaatsnemen op jouw stoel in 
de mand, en plots voel je de schroeiende hitte van de 
branders om dan zachtjes op te stijgen en te zwaaien 
naar de toeschouwers. Vervolgens geniet je een uur 
lang van de mooiste uitzichten over jouw eigen regio.

Heb je een verminderde mobiliteit of ben je 
rolstoelgebruiker? Vanaf nu kan niets je nog tegen 
houden om de unieke beleving van een ballonvaart mee 
te maken! de manden zijn voorzien van een deur en 
stoelen, aan alles is gedacht om het jou zo comfortabel 
mogelijk te maken.
er is zelfs een mand waar je met je elektrische rolstoel 
kan inrijden, als dat niet uniek is!

Zowel gezamenlijke -als privéballonvaarten 
zijn mogelijk. Prijzen zijn afhankelijk van 
de keuze qua regio en de grootte van 
jouw gezelschap. 

Alle info vind je op

Ballonvaren is voor iedereen

www.BALLONVARENIsVOORIEdEREEN.BE
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Wil je ons eens ontmoeten? 
Onze agenda voor 2020 vind je op de achterzijde van dit magazine
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na mijn ongeval heeft mijn rolstoel 
me niet tegengehouden om te 
blijven reizen. Het liefst reis ik naar 
lekker warme landen, zoals de 
Canarische eilanden of oost-afrika. 
Vanuit mijn eigen ervaring wil ik 
personen met een fysieke beperking 
laten reizen zonder dit te ervaren 
als een opgave. Wel als een leuke, 
zorgeloze ontdekking van een land 
en zijn cultuur. daarom richtte ik als 
ervaringsdeskundige 4 jaar geleden 
Wetravel2 op. daarmee heb ik mijn 
droom waargemaakt. 
Binnenkort ook de jouwe?

Sinds de opstart ben ik aan de slag 
bij Wetravel2. ik stond mee aan de 
wieg van de organisatie die 4 jaar 
later dé referentie voor toegankelijk 
reizen in Vlaanderen is geworden. 
ik vond hier mijn droomjob; de 
combinatie van mijn ervaring bij 
een grote reisorganisatie en mijn 
persoonlijke ervaring met een 
beperking kan ik bij Wetravel2 ten 
volle aanwenden. mijn favoriete 
vakantiebestemming is zonder 
twijfel italië: het land van lekker 
eten, een  rijke cultuur maar bovenal 
van ‘dolce far niente’. 

na mijn opleiding orthopedagogie 
kwam ik vrijwel meteen in de 
wereld van het toegankelijk 
toerisme terecht. de sector blijft 
me elke dag opnieuw boeien; het is 
een fantastische uitdaging om in de 
complexiteit van het toerisme voor 
iedere persoon naar een oplossing 
op maat te zoeken. tijdens mijn 
vrije tijd ben ik actief in enkele 
verenigingen en, hoe kan het ook 
anders, doe ik niet liever dan de 
wereld ontdekken. Geef me maar 
een actieve vakantie of rondreis, 
zodat ik me volledig kan uitleven!

Tijdens een infomoment 
maak je kennis met de 
keten van toegankelijkheid, 
onze manier van werken, en 
de verschillende opties op 
vlak van type vakanties en 
bestemmingen. daarna is er 
de ruimte om na te praten 
met de reisconsulenten 
van weTravel2 en andere 
reizigers.

deelname is gratis. Mogen 
we vragen om jouw 
aanwezigheid te bevestigen 
via www.wetravel2.eu/agenda

Onder de noemer ‘reizen 
is voor iedereen’ proberen 
we zoveel mogelijk mensen 
te sensibiliseren en te 
informeren rond toegankelijk 
reizen. Daarom trekken we 
doorheen Vlaanderen met 
onze infoavonden. Heb je 
nog een leuke locatie in 
Vlaanderen in gedachten? 
Of zou je zelf graag een 
infomoment bij jou in de 
buurt willen organiseren 
en ken je een toegankelijke 
locatie? Laat het ons
dan zeker weten!

Het WeTravel2 Team

INFOMOMENTEN VOORdRACHTEN

CONTACTEER ONs VIA INFO@wETRAVEL2.EU OF 014 700 600 

Elke Fenna Kristof



algemene voorwaarden op www.wetravel2.eu
Verantwoordelijke uitgever:  asweeny bvba
Btwnr. Be0684 808 914
adres: Herenthoutseweg 31b - 2222 Wiekevorst

ContaCteer onS zodat Wij Samen met

U UW droomreiS  Waar kUnnen maken!

+32 14 700 600
info@wetravel2.eu
www.wetravel2.eu

WeTravel2 komt naar je toe
november en december 2019 - verschillende locaties 

Infoavond toegankelijk reizen
donderdag 16 januari 2020 - jeugdherberg de Blauwput, leuven

Infoavond toegankelijk reizen
dinsdag 18 februari 2020 - Cultuurcentrum ’t Getouw, mol

Kangoeroebeurs
6 en 7 maart 2020 - Waregem expo

Infoavond toegankelijk reizen
dinsdag 21 april 2020 - ontmoetingscentrum de Brug, aalst

WeTravel2-weekend
8, 9 en 10 mei 2020 - domein Polderwind, zuienkerke

Infoavond toegankelijk reizen
donderdag 11 juni 2020 - Hostel H, Hasselt

wIL JE ONs EENs ONTMOETEN?
Kom naar één van onderstaande evenementen

Meer info en inschrijvingen: www.wetravel2.eu/agenda

18 01.1430.00/9111


