Geniet van goede zorgen
& goed gezelschap

2023

Nooit te oud
voor vakantie!
Eropuit in
eigen land

Vakanties met
zorg en aandacht

Kom alleen of
samen genieten

Welkom
Heerlijk op vakantie! Kijkt u daar ook
zo naar uit? Naar de bossen of het
strand, een bezoek aan een leuk dorp
of een leuke stad, een tentoonstelling,
een dierenpark, noem maar op.
Genieten van de natuur, goed gezelschap
en een uitstekende verzorging. Daar
staan wij van Allegoeds Vakanties voor!

NOOIT TE OUD VOOR VAKANTIE
Al meer dan 50 jaar organiseren wij vakanties voor
senioren. Niet zomaar vakanties, maar vakanties
waarbij we u als gast ontzorgen. Bijvoorbeeld omdat
u minder mobiel bent of gebruik maakt van thuiszorg.
Maar ook omdat u graag nieuwe mensen ontmoet
en u het leuk vindt om met anderen op stap te gaan
en samen te eten. Of u wilt gewoon lekker ontzorgd
worden. Ons team van ervaren vakantiebegeleiders
staat voor u klaar. Voor, tijdens en na uw vakantie!

NIEUW
We hebben onze groepsindeling vernieuwd! Met de
nieuwe indeling weet u zeker dat u in een groep terecht
komt die past bij uw zorgvraag. Tip: lees vooraf goed de
omschrijvingen van de groepen door op pagina 6.

WAAR GAAN WE IN 2023 NAARTOE
Naast de vertrouwde vakantielocaties, hebben we twee
nieuwe aan ons programma toegevoegd. Een heerlijke
strandvakantie op een bijzondere plek in Egmond aan
Zee. En wat denkt u van een verblijf in Landgoedhotel
de Imminkhoeve in het prachtige Overijssel.

GAAT U MEE?
Ga mee met één van de Allegoeds Vakanties in 2023.
Alleen of samen met uw partner, kind, vriend(in) of
mantelzorger.

Team Allegoeds Vakanties

Ook vonden we het een goed moment om ons uiterlijk
aan te passen. Dat ziet u terug in ons nieuwe logo en
onze nieuwe kleuren. Onze service en werkwijze zijn
niet veranderd: persoonlijk, kleinschalig en betrokken.

Heeft u vragen of wilt u advies over
wat er in uw situatie mogelijk is?
Bel of mail ons gerust.
Telefoon 0318 – 485183. Email
info@allegoedsvakanties.nl
Veel leesplezier en vakantie
voorpret!
Team Allegoeds Vakanties

Bekijk ook onze website:
www.allegoedsvakanties.nl
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“Ik kan niets beters wensen, ik kom al vele jaren, altijd goed.”
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Groep C+
Seniorenvakanties
met een intensieve
zorgvraag

Groep D
Seniorenvakanties
voor gasten
met beginnende
dementie

Bij al onze vakanties zijn mantelzorgers van harte welkom. Daarnaast bent u altijd welkom bij vakanties waarbij
uw mobiliteit beter (of uw zorgvraag minder) is dan de doelgroep van die vakantie. Houd er rekening mee dat
het programma is ingericht op de genoemde doelgroep.
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Overzicht vakanties
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Groep D
Seniorenvakanties voor
gasten met beginnende
dementie

Bij al onze vakanties zijn mantelzorgers van harte welkom. Daarnaast bent u altijd welkom bij vakanties waarbij
uw mobiliteit beter (of uw zorgvraag minder) is dan de doelgroep van die vakantie. Houd er rekening mee dat
het programma is ingericht op de genoemde doelgroep.

Hoe kiest u de
juiste vakantie?
We helpen u graag om de juiste vakantiekeuze te maken. Een handig
hulpmiddel hierbij is het stappenplan op de volgende pagina’s.
STAP

1

Kies uw
groep
(pagina 6)

STAP

2

VAKANTIEGROEPEN
Allegoeds Vakanties biedt volledig verzorgde en
kleinschalige vakanties voor senioren. Om u een zo
prettig mogelijke vakantie te bezorgen, hebben we
onze vakanties aangepast aan de zorgbehoefte van
onze gasten. Op pagina 6 vindt u meer informatie
over de vijf groepen die we hiervoor gebruiken. Het
is belangrijk dat u de groep kiest die het beste bij uw
situatie past.
BEGELEIDING OP MAAT
Tijdens alle vakanties is een team van vakantie
begeleiders aanwezig om u te helpen en de zorg
te geven die u nodig heeft. Ook kunt u thuiszorg
aanvragen op uw vakantieadres. De begeleiding
tijdens de vakanties verschilt per groep. Zo zijn er

Kies uw
vakantie
(pagina 7)

STAP

3

Boek uw
vakantie
(pagina 8)

tijdens een vakantie in een groep met gasten die veel
zorg nodig hebben meer begeleiders aanwezig dan
tijdens een vakantie in een groep zonder of met een
lichte zorgvraag. Bij vakanties in groepen met een
intensieve zorgvraag en bij vakanties voor gasten
met beginnende dementie, is er ook een nachtwacht
aanwezig.
MEER INFORMATIE EN VRAGEN
Twijfelt u welke groep bij u past of heeft u een
andere vraag? Neem dan gerust contact met ons
op. Wij zijn op doordeweekse dagen bereikbaar
via telefoonnummer (0318) 48 51 83. U kunt
ons ook mailen via info@allegoedsvakanties.nl.
We beantwoorden graag uw vragen en denken met
u mee bij het kiezen van de juiste vakantie.

“Alles is goed georganiseerd, in een
woord fantastisch, volgend jaar weer!”
Wilma Hendriks

Henny Kooistra
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STAP

1

Kies uw groep

Bij Allegoeds bent u nooit te oud voor vakantie. Senioren met of zonder lichamelijke beperkingen
zijn bij ons van harte welkom. Ook senioren met beginnende dementie verwelkomen wij graag.
U kunt alleen komen of samen met uw partner, mantelzorger, kind of vriend(in).

Groep A

Seniorenvakanties zonder
zorgvraag
U heeft geen zorg nodig, maar gaat wel graag volledig
verzorgd op vakantie. Alle onderstaande punten zijn op u
van toepassing:
• U bent zowel binnen als buiten over langere afstanden
volledig mobiel. U kunt minimaal 30 minuten
aaneengesloten wandelen.
• U gebruikt geen rollator.
• U maakt geen gebruik van thuiszorg en kunt uzelf
volledig zelfstandig verzorgen, inclusief uw eventuele
medicijnbeheer.

Groep C

Seniorenvakanties met een
medium zorgvraag
U kunt zich in het dagelijks leven goed redden, eventueel
met hier en daar wat lichte zorg ondersteuning. Alle
onderstaande punten zijn op u van toepassing:
• U bent binnenshuis volledig mobiel, zo nodig met de
ondersteuning van een rollator.
• Met uitstapjes wilt u voor langere afstanden gebruik
maken van een rolstoel.
• Bij uitstapjes kunt u een bus in- en uitstappen en
plaatsnemen op een busstoel, eventueel met lift.
• U beheert zelf uw medicijnen, eventueel kunnen wij u
attenderen op het innemen hiervan.

Groep D

Seniorenvakanties voor gasten met
beginnende dementie
U heeft beginnende dementie en wilt graag op vakantie,
eventueel samen met uw mantelzorger. De volgende
punten zijn op u én uw eventuele naaste van toepassing:

Groep B

Seniorenvakanties met een lichte
zorgvraag
U kunt zich in het dagelijks leven goed redden, eventueel
met hier en daar wat lichte zorg ondersteuning. Alle
onderstaande punten zijn op u van toepassing:
• U bent volledig mobiel, zo nodig met de ondersteuning
van een rollator.
• Met uitstapjes redt u zich met de rollator en kunt u
minimaal 30 minuten aaneengesloten wandelen.
• Bij uitstapjes kunt u een bus in- en uitstappen,
eventueel met lift.
• U beheert zelf uw medicijnen, eventueel kunnen wij u
attenderen op het innemen hiervan.

Groep C+

Seniorenvakanties met een
intensieve zorgvraag
U heeft een lichamelijke beperking of aandoening, bent
rolstoel gebonden en heeft om die reden zorg nodig. De
onderstaande punten zijn op u van toepassing:
• U bent zowel binnen als buiten mobiel met uw
elektrische rolstoel of u wordt geduwd.
• Met uitstapjes wordt u in uw eigen rolstoel vervoerd
in de bus.
• U wilt gebruik maken van zorgverlening, gegeven door
ons begeleidingsteam in combinatie met thuiszorg.
• Medicijnen kunt u zelf beheren of draagt u over aan
ons begeleidingsteam.

• U heeft geen tot lichte zorgondersteuning nodig.
• U bent binnenshuis volledig mobiel, zo nodig met de
ondersteuning van een rollator.
• Zo nodig wilt u met uitstapjes voor langere afstanden
gebruik kunnen maken van een rolstoel.
• Bij uitstapjes kunt u een bus in- en uitstappen en
plaatsnemen op een busstoel, eventueel met lift.
• Medicijnen worden, zo nodig, overgedragen aan ons
begeleidingsteam.

Senioren die een vakantie in groep C+ boeken worden gecombineerd met vakantiegroep C. Er is bij deze
gecombineerde vakanties een beperkt aantal C+ plekken, zodat iedereen van een heerlijke vakantie geniet.
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Kies uw vakantie

WestCord
Strandhotel Seeduyn
Vlieland p. 28-29

Allegoeds Groepshotel
Het Bosgoed
Lunteren p. 10 t/m 21

Landgoedhotel de
Imminkhoeve
Lemele p. 32-33

Strandhotel Golfzang
Egmond aan Zee p. 24-25

Hotel De Oringer Marke
Odoorn p. 30-31

Appartementen
de Egmonden
Egmond aan Zee p. 22-23

Hotel Hof van Gelre
Lochem p. 34-35

Hotel De Paddestoel
Oisterwijk p. 26-27
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Boek uw vakantie

AANMELDEN
Heeft u uw vakantie uitgekozen? Vul dan het
online aanmeldformulier in op onze website
www.allegoedsvakanties.nl. Wij ontvangen graag
één aanmeldformulier per persoon.
Aanmelden per post kan natuurlijk ook. Gebruik
het aanmeldformulier dat bij deze gids zit en stuur
het op naar:
Allegoeds Vakanties
Molenweg 49a
6741KK Lunteren
Heeft u geen aanmeldformulier, bel ons of stuur een
e-mail naar info@allegoedsvakanties.nl. Wij sturen
u graag een exemplaar toe. Heeft u vragen over het
aanmeldformulier? Neem dan gerust contact met ons
op via (0318) 48 51 83.
HOE HET VERDER GAAT
Na uw online aanmelding of na het opsturen van het
aanmeldformulier krijgt u binnen twee weken een
ontvangstbevestiging. We bellen alle mensen na die
een vakantie in groep B t/m D geboekt hebben, om
samen het aanmeldformulier door te nemen.
BEOORDELING VAN UW AANMELDING
Aan de hand van het aanmeldformulier bepalen we
hoeveel en welke hulp u tijdens uw vakantie nodig
heeft. Vul het formulier daarom zo volledig mogelijk
in. Heeft u meer hulp nodig dan wij kunnen bieden?
Dan is een vakantie met Allegoeds Vakanties niet
verantwoord en kunnen wij uw aanmelding helaas
niet accepteren. Ook als tijdens uw vakantie blijkt dat
u meer of andere zorg nodig heeft dan u van tevoren
heeft doorgegeven, moet u mogelijk uw vakantie
afbreken.
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VOLGEBOEKT?
Soms zijn er meer gegadigden dan plaatsen voor een
vakantie. Is de vakantie van uw keuze al volgeboekt,
dan laten we u dit weten. U kunt dan kiezen voor een
andere vakantie of we plaatsen u op de wachtlijst, als
u dat wilt. Uiteraard kunt u in dat geval ook besluiten
om van de vakantie af te zien. Boek uw vakantie in
ieder geval zo vroeg mogelijk om teleurstellingen te
voorkomen.
PRIJZEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE
Alle prijzen zijn per persoon, op basis van volpension,
exclusief toeristenbelasting. Deze belasting
verschilt per hotel en wordt apart vermeld op de
factuur. Per vakantie rekent Allegoeds per persoon
€ 38,50 reserveringskosten en daarnaast € 5,- per
persoon voor de verplichte bijdrage aan Stichting
Garantiefonds Reisgelden (SGR). Als u meerdere
vakanties boekt bij Allegoeds, betaalt u per persoon
voor de tweede en volgende vakanties € 17,50
reserveringskosten per vakantie.
VERZEKER UZELF
Om eventuele annuleringskosten te voorkomen,
raden we u aan om een annuleringsverzekering af te
sluiten. Bij vrijwel alle maatschappijen heeft u na onze
schriftelijke bevestiging van uw boeking, 7 dagen de
tijd om een kortlopende annuleringsverzekering af te
sluiten.
Een reis-, bagage- en annuleringsverzekering is
niet bij de prijs van uw vakantie inbegrepen. Meer
informatie over verzekeren vindt u op pagina 40.
REISVOORWAARDEN EN EXTRA INFORMATIE
Lees de aanvullende informatie en reisvoorwaarden
vanaf pagina 38 goed door. Zo weet u precies waar u
aan toe bent.

Wilt u ook uw Allegoeds vakantieverhaal met ons
delen? Mail naar communicatie@allegoeds.nl.
De foto is uit het eigen archief van Catrien en Peter-Jan.

Interview
Peter-Jan en Catrien kennen elkaar van
vakantie: een busreis naar Zwitserland.
Ze houden van reizen, vakantie, fietsen,
zwemmen en lekker eten. Beiden zijn
mantelzorger geweest en hebben een
partner verloren. Afgelopen jaar gingen ze
met een van de Allegoeds vakanties mee,
een seniorenvakantie zonder zorgvraag.
Wij vroegen hen of ze iets over hun
vakantie wilden vertellen.

“Ik

werd door een kennis geattendeerd op
de vakanties van Allegoeds. “Nooit te
oud om op vakantie te gaan.”, dat
sprak mij aan. Ik wilde er gewoon uit, mij een week
laten verwennen. En ik zei tegen Catrien: ga je mee?
We kozen een van de hotels van Allegoeds uit. Met
zwembad en all inclusive. Ik ben zelf ook een goede
kok. Ik vind het gewoon lekker om verwend te worden”,
aldus Peter-Jan. “Het eten was perfect verzorgd. Daar
kunnen ze in Zwitserland een voorbeeld aan nemen.
Wat we leuk vonden aan een vakantie met Allegoeds
zijn de activiteiten die georganiseerd worden. Het
was echt een leuke vakantie, vooral ook een leuk
avondprogramma. Er was een zanger ingehuurd,
een orkestje van vier personen en er kon ook gedanst
worden. We hebben ook aan een quiz meegedaan, er
was jeu de boules en creatieve workshops. We zijn met
twee leuke excursies mee geweest, naar het orgel- en
het textielmuseum.
Fijn dat niks verplicht was, want wij vinden het ook
heerlijk om overdag lekker ons eigen gang te gaan:
samen zwemmen of fietsen in een mooie omgeving.
“Ik ben met de gymnastiek mee geweest. Het was
geweldig, met hele leuke begeleiding”, aldus Catrien.
“Het was goed, we hebben een leuke ervaring
opgedaan. Genoten van het ontbijtbuffet. Volledig
ontzorgd en organisatorisch was het steengoed.

“Ik wilde er gewoon uit, mij
een week laten verwennen.”

Er waren allemaal positieve mensen mee”, zegt
Peter-Jan lachend. “We hebben echt genoten van de
aandacht die wij en alle medereizigers kregen van de
zes à zeven vrijwilligers van Allegoeds die de dertig à
veertig vakantiegangers begeleidden. We vonden het
fijn dat er geen vaste tafelindeling was. Het contact
met de mensen was prettig. We hebben ons geen
moment verveeld. Jammer dat het zo snel om was”,
vertelt Catrien.
Over Catrien & Peter-Jan
Catrien is sinds vijftien jaar eigenaresse van een
B&B net over de grens in Duitsland, waar ze
vooral wandelaars ontvangt en s ’avonds voor hen
kookt. Ze is actief in mantelzorggroepen en het
Parkinsoncafé in Enschede en Hardenberg. Peter-Jan
is dertig jaar lang entertainer en muzikant geweest op
feestjes & partijen, ervaringsdeskundige van Alzheimer
Nederland en actief als ANWB auto-maatje. Hij speelt
toetsen en saxofoon. En ja, soms ook voor de B&B
gasten van Catrien.
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Allegoeds hotel
Het Bosgoed
Lunteren
Genieten met een hoofdletter ‘G’
Lunteren
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed op de Veluwe is dé plek om er even uit te zijn.
Dit sfeervolle hotel is een geliefde vakantiebestemming, omdat het geschikt is voor senioren,
de keuken zeer goed bekend staat en er in en om het hotel veel mogelijkheden zijn voor
excursies en activiteiten. Niet voor niets komen veel gasten elk jaar weer terug.

FACILITEITEN
Wanneer u binnenkomt in dit hotel voelt u meteen
de warme, vriendelijke en gemoedelijke sfeer. U een
heerlijke vakantie bezorgen is waar we voor staan.
Ons hotel is rolstoeltoegankelijk en voorzien van de
benodigde aanpassingen om u een plezierig verblijf te
garanderen. Ontmoet andere gasten in onze gezellige
huiskamer met open haard of geniet onder het genot
van een drankje van een goed boek of puzzel.
WELLNESS
In onze moderne en aangepaste wellnessruimte
geniet u van een warm bad of van de infraroodsauna.
Natuurlijk staan we klaar om u een handje te helpen,
mocht dat nodig zijn.

“Alles was even fijn, de
ontmoetingen met andere mensen,
de medewerkers waren allemaal
even lief en behulpzaam, het eten
was echt heerlijk.”
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CULINAIR GENIETEN
En de keuken? Als u al eerder bent geweest, weet u
hoe goed onze koks u culinair kunnen verwennen.
In het restaurant geniet u van al het lekkers dat iedere
dag voor u klaarstaat. Ook als u een (medisch) dieet
volgt, serveren onze koks de heerlijkste gerechten.
LEKKER NAAR BUITEN
De prachtige bosrijke omgeving nodigt uit tot een
wandeling of een tochtje op een (rolstoel)fiets. Op de
terrassen bij het hotel kunt u in de zon of juist in de
schaduw uitrusten van een uitstapje of genieten van
een kopje koffie of thee. Wilt u liever actief bezig zijn?
Kom dan samen met andere gasten in actie op de jeude-boulesbaan.
KAMERS
Alle drempelloze één- en tweepersoonskamers
hebben een televisie, een aangepaste badkamer met
douche en hoog toilet, een hoog-laagbed en waar
nodig een alarmeringssysteem. Bijzondere (zorg)
wensen zijn altijd bespreekbaar. Overal is gratis Wifi.

“Een hele week verwend worden.
Goed gezelschap, heerlijk eten
en prima verzorging!”

OMGEVING
Het hotel ligt prachtig aan de bosrand, op anderhalve
kilometer van het gastvrije dorp Lunteren. In dit
Veluwse dorp vindt u boerderijen, molens, een oud
stationnetje en een gezellige winkelstraat. Omgeven
door bossen en heidevelden is Lunteren een prachtige
bestemming voor liefhebbers van natuur en ruimte.
De vele bezienswaardigheden in de omgeving maken
dit gebied tot een ideale vakantiebestemming.
VAKANTIES VOOR ALLE GROEPEN & SEIZOENEN
In Het Bosgoed organiseren we gedurende het jaar
diverse vakanties voor gasten uit alle groepen. Deze
vakanties worden op de volgende pagina’s beschreven.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.
Allegoeds Groepshotel
Het Bosgoed
Molenweg 49
6741 KK Lunteren
www.hetbosgoed.nl
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

Geniet van uw vakantie!
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Warme
Winterdagen
in Het Bosgoed
Vakanties met lichte tot
intensieve zorg
Geniet van een warm haardvuur, fijn gezelschap en lekkere winterse gerechten. Boek uw
vakantie tijdens de Warme Winterdagen, een heerlijke verwenvakantie in de koude winter
periode. U bent van harte welkom in Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed in Lunteren. U kunt
kiezen uit vier vakanties met elk een aantrekkelijk thema. We ontvangen u graag!

BELANGRIJKE INFORMATIE
• Aankomst is tussen 15.00 en 16.00 uur. Vertrek is
vóór 10.00 uur.
• Tijdens uw verblijf staan vakantiebegeleiders klaar
om u te begeleiden en zorg te verlenen als dat
nodig is.
• In de vakantie van 5 t/m 11 februari bent u ook van
harte welkom als u intensievere zorg nodig heeft.
• Allegoeds Vakanties biedt professionele thuiszorg
in Het Bosgoed. We helpen u graag bij het
aanvragen hiervan.
• Geen eigen vervoer? Dan kunt u tegen vergoeding
gebruik maken van onze deur-tot-deur- service.
De chauffeur haalt u op en brengt u ook weer thuis.
• Voor mantelzorgers en begeleiders in de vakantie
Muzikale winterdagen, geldt het tarief van groep C.

“Er waren zoveel leuke momenten.
De hele vakantie was leuk.”
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CULINAIRE WINTERDAGEN
za 28 jan t/m vr 3 feb (7 dagen)
Genieten van lekker eten? Of van een wijntje bij het
haardvuur? Dan is deze vakantie echt iets voor u.
U kunt elke dag genieten van een heerlijk 3-gangen
diner. Ook wordt er een proeverij georganiseerd, een
high tea en u kunt deelnemen aan een kookworkshop.
Daarnaast kunt u een mooie winterwandeling maken
in de directe omgeving of een museum bezoeken.
Kortom: dubbel genieten in Het Bosgoed.
MUZIKALE WINTERDAGEN
zo 5 feb t/m za 11 feb (7 dagen)
Tijdens de winter genieten van een knapperend
haardvuur met passende muziek, het kan in Het
Bosgoed. Op allerlei manieren zal muziek, of zelf
muziek maken, een rol spelen deze vakantie. U
kunt bijvoorbeeld naar het Kijk- en Luistermuseum
in Bennekom en u geniet van live muziek in Het
Bosgoed. Er wordt een muzikale bingo georganiseerd
en een concert van André Rieu op het grote scherm
mag natuurlijk ook niet ontbreken.

Data & Tarieven
“Het was allemaal goed, vooral
de crea-tafel was geweldig.”
CREATIEVE WINTERDAGEN - za 11 feb t/m za 18 feb (8 dagen)
Samen creatief bezig zijn is niet alleen gezellig, het stimuleert en
ontspant ook nog eens uw brein. Tijdens deze dagen is er een creatafel waar u onder begeleiding kunt werken, u mag natuurlijk ook
uw eigen werk meenemen. Er worden ook creatieve workshops
georganiseerd; wie weet ontdekt u wel een verborgen talent.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een museum te bezoeken en
wellicht doet u zo wel wat inspiratie op. Ook kunt u rekenen op een
gevarieerd avondprogramma.
WINTERWONDERLAND - za 18 feb t/m za 25 feb (8 dagen)
De winter, een seizoen met zijn eigen charme. Zeker als de natuur
verstilt en ons trakteert op bepoederde velden en glinsterende parels
aan de takken. Dé tijd om knus bij de open haard te zitten, gezellig
spelletjes te spelen en echte winterkost te eten. Daar kunt u op
rekenen tijdens uw verblijf in Het Bosgoed.
Uiteraard gaan we er ook op uit deze vakantie. Wat dacht u van een
excursie naar het prachtige IJsbeeldenfestival in Zwolle, het grootste
winterevenement van Nederland! Ook in Het Bosgoed zelf is genoeg te
beleven met entertainment en leuke activiteiten. Komt u ook genieten
van de winter?

Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

Warme Winterdagen
in Het Bosgoed
Culinaire winterdagen
za 28 jan t/m vr 3 feb (7 dagen)
1 pers. kamer 		 € 715,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 675,- p.p.
Muzikale winterdagen
zo 5 feb t/m za 11 feb (7 dagen)
1 pers. kamer 		 € 770,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 730,- p.p.
1 pers. kamer 		 € 800,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 770,- p.p.
Creatieve winterdagen
za 11 feb t/m za 18 feb (8 dagen)
1 pers. kamer 		 € 820,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 775,- p.p.
Winterwonderland
za 18 feb t/m za 25 feb (8 dagen)
1 pers. kamer 		 € 820,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 775,- p.p.
Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
Op pag. 10 en 11 leest u meer over
hotel Het Bosgoed.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
13

Vier seizoenen
vakantie op de
veluwe
Vakanties met lichte zorg

De Veluwe is prachtig in elk seizoen. Middenin het bos staat groepshotel Het Bosgoed.
Vanuit uw kamer kijkt u uit op de bosrijke tuin. De vakantiebegeleiders en medewerkers
van Het Bosgoed bezorgen u graag een ontspannen vakantie. Met heerlijke maaltijden, een
gevarieerd programma en alle tijd en aandacht. Wat let u nog? Op naar de Veluwe!
FACILITEITEN
Binnen vindt u een gezellige huiskamer met een lange,
houten leestafel, open haard en een televisiekamer
met comfortabele fauteuils. U heeft volop keuze
uit gezelschapsspellen en boeken. Het hele hotel is
gelijkvloers en drempelvrij en daarmee zeer geschikt
voor senioren. Heeft u hier en daar wat ondersteuning
nodig, ook dan staan we natuurlijk graag voor u klaar.
LENTE EN PINKSTEREN
De natuur ontwaakt. Bomen staan in de knop, de
eerste lammetjes mogen naar buiten en de grote
lijster kondigt met zijn zang het voorjaar aan. De lente
is een heerlijke tijd om op de Veluwe te zijn. Wilt u ook
van het voorjaar genieten? Kom dan naar Allegoeds
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Groepshotel Het Bosgoed. Een mooie plek om volop
van de lente en/of de Pinksterdagen te genieten.
Als de voorjaarszon het toelaat, kunt u op het terras
in de zon of juist in de schaduw genieten van een
heerlijk kopje koffie of thee.
ZOMERSE SFEREN
Zon op je huid voelen op een mooie zomerdag, met op
de achtergrond het geluid van de vogels. Zomer in Het
Bosgoed betekent genieten van de groene omgeving.
Bij mooi weer dineert u ongetwijfeld een keer buiten
op het terras of serveren we u pannenkoeken als
lunch. Misschien wilt u wel langer blijven. Dat kan! In
de zomermaanden kunt u twee weken aansluitend op
vakantie in Het Bosgoed.

Data & Tarieven
“De begeleiding was enthousiast en
erg goed. Zo attent voor iedereen,
zonder uitzondering.”
KLEURRIJK NAJAAR
Wat is er mooier dan de herfst doorbrengen in een bosrijke omgeving?
Geniet gezellig samen van de kleurrijke bladeren en de frisse lucht.
Zodra u Het Bosgoed uitloopt, staat u meteen middenin het bos.
Tijdens uw verblijf maakt u vast een ommetje in de omgeving. Zo kunt
u de kleurrijke bladeren naar beneden zien dwarrelen en de vele
paddenstoelen bewonderen. Lang leve de herfst!
OMGEVING
Er zijn veel mogelijkheden om er op uit te gaan. Denk aan een bezoekje
aan de Ginkelse heide of een markt. Maak een ritje over de Posbank,
breng een bezoek aan een museum of aan een dierentuin of ga mee uit
winkelen. U bepaalt uiteraard zelf waar u aan deelneemt.
ONTSPANNEN
Na elk uitstapje komt u weer terug in het behaaglijke Bosgoed.
Daar heeft u tijd voor uzelf, maakt u een praatje met uw medegasten
of geniet u van een lezing, filmavond, workshop of optreden.
Blijft u liever in het hotel? Dat kan natuurlijk ook. Pak gerust uw
(E-)boek, krant of puzzelboekje en neem plaats in een comfortabele
stoel. Of speel samen met andere gasten een spelletje of geniet van
enkele avonden entertainment in het hotel. U bepaalt uiteraard zelf
of u wel of niet mee wilt doen.
Het definitieve programma hoort u bij aankomst in Lunteren.
Onze vakantiebegeleiders vertellen u er dan graag meer over.

“Ik ga snel weer boeken
voor volgend jaar.”

Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

Vier seizoenen
vakantie op de veluwe
Pinksteren
vr 26 mei t/m vr 2 juni (8 dagen)
1 pers. kamer € 1145,- p.p.
2 pers. kamer € 1085,- p.p.
Zomer op de Veluwe
za 22 juli t/m za 29 juli (8 dagen)
1 pers. kamer € 1145,- p.p.
2 pers. kamer € 1085,- p.p.
za 29 juli t/m za 5 augustus (8 dagen)
1 pers. kamer € 1145,- p.p.
2 pers. kamer € 1085,- p.p.
Winter op de Veluwe
za 11 nov t/m za 18 nov (8 dagen)
1 pers. kamer
€ 815,- p.p.
2 pers. kamer
€ 755,- p.p.
Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
Op pag. 10 en 11 leest u meer over
hotel Het Bosgoed.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
15

Genieten
van Gelderse
gezelligheid
Vakanties met medium
tot intensieve zorg

Er even lekker tussenuit in Lunteren, om zo in een andere omgeving te genieten van een
volledig verzorgde vakantie met uitstapjes. Er zijn mogelijkheden genoeg, ook als u in uw
dagelijks leven medium of intensieve zorg nodig heeft door een lichamelijke beperking of
aandoening.
HET BOSGOED
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed ligt in een mooie,
bosrijke omgeving. Het hotel heeft een gezellige
huiskamer, is volledig aangepast en van alle gemakken
voorzien. Het hele hotel is gelijkvloers en drempelvrij.
CULINAIR GENIETEN
Het Bosgoed staat bekend om haar verfijnde keuken.
We besteden dan ook veel zorg en aandacht aan
zowel het ontbijt, de lunch en het diner. Variatie staat
bij onze koks hoog in het vaandel. Als u wilt, kunt u bij
elke maaltijd bij een andere tafel aanschuiven. Samen
genieten, daar draait het om!
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WELLNESS
U kunt genieten van een warm bad of van onze
infraroodsauna in onze moderne en aangepaste
wellnessruimte. Een privé-vertrek waar u met twee
personen heerlijk kunt ontspannen en genieten. En
mocht het nodig zijn, dan staan we met een helpende
hand voor u klaar.

“De begeleiding, daar neem
ik mijn petje voor af.”

Data & Tarieven
Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

“Ik heb van alles 100 procent genoten.
Hier kom ik vaker!”
GEZELLIG SAMEN OP PAD
Wij zien uw zorgvraag niet als een beperking om mee te doen aan
het programma. Sterker nog, het programma is helemaal afgestemd
op uw mogelijkheden. Als we eropuit gaan, zorgen we ervoor dat er
voldoende begeleiders zijn om u te ondersteunen. Of u nou met uw
rollator mee wilt of geduwd wilt worden in een rolstoel. Zo kunt u op
uw eigen tempo genieten van wat de vakantie u te bieden heeft.
We hebben bij deze vakantie een paar plekken beschikbaar voor
senioren met intensieve zorg, die rolstoelgebonden zijn. Voor
mantelzorgers en begeleiders geldt het tarief van groep C.
OMGEVING
Er zijn veel leuke uitstapjes in de nabije omgeving van Lunteren.
Denk bijvoorbeeld aan Dierenpark Amersfoort of een busrit
door de omgeving. Als u in Het Bosgoed bent, hoort u van de
vakantiebegeleiders hoe het definitieve programma eruitziet.
Komt u ook genieten van gezelligheid en goede zorgen? Tel daar de
uitstapjes en culinaire hoogstandjes bij op en u bent er even heerlijk
tussenuit!

Lente op de Veluwe
za 13 mei t/m za 20 mei (8 dagen)
€1145,- p.p.
1 pers. kamer
2 pers. kamer
€1085,- p.p.
za 20 mei t/m vr 26 mei (7 dagen)
1 pers. kamer
€1050,- p.p.
2 pers. kamer
€985,- p.p.
1 pers. kamer
€1175,- p.p.
2 pers. kamer
€1110,- p.p.
Zomer op de Veluwe
vr 25 aug t/m vr 1 sep (8 dagen)
1 pers. kamer
€1145,- p.p.
2 pers. kamer
€1085,- p.p.
za 2 sep t/m vr 8 sep (7 dagen)
1 pers. kamer
€1050,- p.p.
2 pers. kamer
€985,- p.p.
1 pers. kamer
€1175,- p.p.
2 pers. kamer
€1110,- p.p.
Winter op de Veluwe
za 18 nov t/m vr 24 nov (7 dagen)
1 pers. kamer
€770,- p.p.
2 pers. kamer
€730,- p.p.
1 pers. kamer
€800,- p.p.
2 pers. kamer
€770,- p.p.

Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
Op pag. 10 en 11 leest u meer over
hotel Het Bosgoed.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Heerlijk
bijkomen
op de Veluwe
Vakanties voor gasten met
beginnende dementie
Volledig verzorgd vakantie vieren en
leuke uitstapjes maken. U bent van harte
welkom om samen met uw partner, vader of
moeder met beginnende dementie van een
welverdiende vakantie te genieten. Onze
vakantiebegeleiders staan dag en nacht
voor u beiden klaar en bezorgen u graag
een ontspannen vakantie waarin u zelf het
tempo kunt bepalen. Gasten met beginnende
dementie zijn ook alleen van harte welkom.
De medewerkers van Allegoeds Groepshotel
Het Bosgoed doen er alles aan om u een
plezierige vakantie te bezorgen. Rondom
het huiselijke hotel heeft u mooi zicht op
de bossen en u bent zo in het centrum van
Lunteren.
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HET BOSGOED
Het Bosgoed heeft alle voorzieningen in huis om
senioren met dementie een prettig verblijf te
bezorgen. Zo is het gehele hotel gelijkvloers en is er
een alarmeringssysteem aanwezig. In de tuin van het
hotel ligt een verhard pad, waar gasten een ommetje
kunnen maken. In het hotel vindt u onder andere een
wellnessruimte en een gezellige ontmoetingsruimte
met open haard.
ZORG & AANDACHT
Onze vakantiebegeleiders zorgen voor een
vertrouwde aankomst en ondersteunen u en uw
reisgenoot tijdens uw vakantie. Samen met de thuis
zorg bieden zij dag en nacht de zorg die uw naaste
nodig heeft. Dit alles natuurlijk in overleg met u.

“Hotel, Eten, Verzorging,
Vrijwilligers, Alles top!”

“Bedankt allemaal voor de
fantastische week die ik samen met
mijn moeder heb mogen beleven.”
EVEN OPLADEN
Bent u mantelzorger voor uw partner, vader of moeder? Dan komt
er heel wat op u af. Af en toe wat ruimte voor uzelf kan dan net het
verschil maken. Met deze vakantie krijgt u de gelegenheid om op te
laden. U bent samen welkom, maar u kunt er ook voor kiezen om zelf
thuis te blijven en daar nieuwe energie op te doen. Uw naaste geniet in
de tussentijd van een fijne vakantie en is bij ons in goede handen.
WINKELEN & FIETSEN
Komt u samen, dan nemen onze begeleiders de zorg van u over,
uiteraard alleen als u dat wilt. Zo is het voor u ook vakantie. U kunt
samen eropuit trekken of juist apart, met de geruststellende gedachte
dat uw reisgenoot in goede handen is. U kunt deelnemen aan het
programma of juist zelf uw tijd indelen, bijvoorbeeld met een middagje
winkelen of fietsen. Maak vooral uw wensen kenbaar.

Data & Tarieven
Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

Heerlijk bijkomen
op de Veluwe
ma 8 mei t/m za 13 mei (6 dagen)
zo 20 aug t/m vr 25 aug (6 dagen)
zo 15 okt t/m vr 20 okt (6 dagen)
1 pers. kamer 		 € 1090,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 1030,- p.p.
Voor mantelzorgers en begeleiders
geldt een aangepast tarief:
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 965,- p.p.
€ 905,- p.p.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

GENIETEN & GEZELLIGHEID
Na een uitstapje komt u weer helemaal bij in Het Bosgoed. Geniet van
een goede maaltijd, een warm bad in de privé wellnessruimte of zoek
juist even de rust op. In het hotel bieden we u ook een gevarieerd
avondprogramma. Denk aan een (muzikaal) optreden, een bingoavond
of een leuke quiz waarin u met elkaar terug in de tijd gaat. Laat u
verrassen en kom naar het gezellige Bosgoed!
OMGEVING
In de buurt van Lunteren is veel te doen. Wat dacht u van een rondrit
naar de Posbank, een bezoek aan een museum of een middagje
winkelen? Het uiteindelijke programma hoort u als u in Lunteren
bent. De begeleiders houden daarbij zoveel mogelijk rekening met
uw wensen.

Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
Op pag. 10 en 11 leest u meer over
hotel Het Bosgoed.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Sfeervolle &
culinaire kerstdagen
Vakanties met medium zorg

De kerstdagen doorbrengen met fijn gezelschap in een sfeervol hotel? Kom naar Allegoeds
Groepshotel Het Bosgoed. U krijgt een warm welkom en wordt de hele week in de watten
gelegd. Het hotel zelf is helemaal in kerstsferen gehuld voor een feestelijk geheel.

CULINAIR GENIETEN
Bij Kerst hoort lekker eten en drinken. De koks verwennen u daarom
deze vakantie met een heerlijk kerstdiner. De warmte van de open
haard, de ontspannen wellnessruimte en de gezellige sfeer maken het
kerstgevoel compleet.
FEESTELIJK
Het team van vakantiebegeleiders staat voor u klaar om u te
begeleiden en waar nodig de zorg te verlenen die u gewend bent.
Ook zorgen zij voor een feestelijk programma met uitstapjes waar u
aan kunt deelnemen. Uiteraard alleen als u dat wilt. Zo kunt u heerlijk
ontspannen en genieten van uw verblijf.
GEZELLIGHEID
In de knusse ontmoetingsruimte is altijd ruimte voor een spelletje.
Of misschien maakt u liever een ommetje in de bosrijke omgeving.
Een puzzeltje maken of een goed boek lezen in een comfortabele stoel
bij de open haard is natuurlijk ook een aantrekkelijke optie. Maar het
belangrijkste is dat u vooral doet waar u zelf zin in heeft!

“Goed programma.
We werden goed
verzorgd en verwend.”
20

Data & Tarieven
Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

Sfeervolle kerstdagen
wo 20 dec t/m wo 27 dec 2023
(8 dagen)
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 1310,- p.p.
€ 1250,- p.p.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

Samen het
nieuwe jaar in
Data & Tarieven
Vakanties met lichte zorg

Oliebollen, gezelligheid, proosten met een glaasje
champagne. Stuk voor stuk ingrediënten voor een
sfeervol Oud & Nieuw. U bent van harte welkom in
Het Bosgoed om samen met de andere gasten het nieuwe
jaar in te luiden. Uiteraard draait deze verwenvakantie
niet alleen om oudejaarsavond.

Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

Samen het nieuwe
jaar in
wo 27 dec 2023 t/m di 2 jan 2024
(7 dagen)
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 1140,- p.p.
€ 1075,- p.p.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

CULINAIR & GEZELLIG
Op culinair gebied zullen de koks u de hele vakantie verrassen. Er staan
een aantal uitstapjes op het programma en ook in Het Bosgoed zelf is
veel te beleven. U kunt deelnemen aan een aantal gezellige activiteiten
in het hotel, zoals workshops, optredens, een filmavond of lezing.
Tijdens uw verblijf hoort u wat de vakantiebegeleiders voor u in petto
hebben. Daarbij houden ze zoveel mogelijk rekening met uw wensen.
GENIETEN
U beslist zelf of u deelneemt aan het programma. U krijgt uiteraard
ook de ruimte om zelf uw eigen invulling te geven aan de dag. Met een
boek bij de open haard zitten, een praatje maken met andere gasten,
televisie kijken in de knusse televisiekamer of, vul zelf maar in. Het is
tenslotte vakantie!

Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.

“Ik voel mij hier thuis.
Gezellig, veilig en fijne
gesprekken.”

Op pag. 10 en 11 leest u meer over
hotel Het Bosgoed.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Onbezorgde
vakantie aan de kust
Strandvakantie in luxe appartementen
De Egmonden - Egmond aan Zee

Vakantie met medium
tot intensieve zorg

Nieuw in ons aanbod is deze rolstoelvriende
lijke strandvakantie aan de duinrand van
Egmond aan Zee. In De Egmonden hebben
wij 18 prachtige, nieuwe appartementen tot
onze beschikking die van alle gemakken zijn
voorzien. Van brede doorgangen tot electrische
hoog/laagbedden. Alles is aanwezig om uw
verblijf comfortabel te maken.
FACILITEITEN
In dit luxe appartementencomplex hebben wij
als groep een eigen ruimte waar wij met elkaar
verblijven, met elkaar eten en van waaruit we
activiteiten ondernemen. Ook biedt dit complex
wellness-faciliteiten aan zoals een rolstoelvriendelijke
fitnessruimte, infraroodcabine en twee speciaal
aangepaste in hoogte verstelbare baden.
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Data & Tarieven
Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

“Allegoeds vakantie verkies ik
boven een week Tenerife!”
KAMERS
U heeft uw eigen kamer in één van de appartementen met daarbij
een woonkamer met zithoek, tafel en tv. Zo kunt u zelf kiezen of u in
de gemeenschappelijke ruimte beneden wilt zijn of u zich liever even
terugtrekt in uw appartement. U kunt natuurlijk ook lekker buiten op
uw balkon zitten en van de zon genieten! Uw slaapkamer heeft twee
bedden, waarvan minimaal één hoog-laag bed. In de badkamer vindt u
een dubbele wastafel in twee hoogtes en twee douches, waarvan één
met een opklapbare douchestoel, en een in hoogte verstelbaar toilet
met wandbeugels. In het appartement is ook een keukentje aanwezig
waar u zelf koffie of thee kunt maken of een fles water koel kunt
zetten.

Onbezorgde
vakantie aan de kust
vr 2 juni t/m do 8 juni (7 dagen)
1 pers. kamer 		 € 1050,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 985,- p.p.
1 pers. kamer 		 € 1175,- p.p.
2 pers. kamer 		 € 1110,- p.p.
Voor mantelzorgers en begeleiders
geldt het tarief van groep C.
Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

OMGEVING
In Egmond aan Zee kunt u het hele jaar genieten van de natuur.
In het dorp vindt u leuke winkeltjes en het prachtige duingebied van
Egmond is een pareltje. De uitzichtplateaus aan de boulevard van
Egmond aan Zee zijn dankzij het brede, gelijkmatige voetpad ook met
uw (elektrische) rolstoel, scootmobiel of rollator goed toegankelijk.
Ook zijn de meeste winkels, restaurants en strandpaviljoens
eenvoudig toegankelijk.
De Egmonden
Sportlaan 4
1931 AV Egmond aan Zee
www.de-egmonden.nl
Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
10 en
11 leest
u meer
Op pag. 36
leest
u meer
over over
hotel Het Bosgoed.
vervoersmogelijkheden.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Genieten van
zon, zee en strand
Strandhotel Golfzang
Egmond aan Zee
Vanuit het hotel zo de boulevard opstappen
en uitkijken over het strand: daar krijgt u
toch meteen een vakantiegevoel van! In het
Strandhotel Golfzang in Egmond aan Zee
geniet u van zon, zee en strand. Naast het
fijne strand is het ook heerlijk om in het
centrum van Egmond rond te kijken of een
terrasje te pakken.

“De vriendelijkheid en de
hulpvaardigheid is geweldig.
Ook het hotelpersoneel was zeer
vriendelijk, niets was te veel.”
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Vakantie zonder zorg
en met begeleiding

FACILITEITEN
Strandhotel Golfzang is zeer stijlvol ingericht. Dat
merkt u al als u binnenkomt in de lobby en bij de
receptie. In de moderne lounge van het hotel kunt
u rustig zitten met een boek of krant. Daarnaast
is er voor onze groep een eigen zaal, waar u uw
reisgenoten kunt ontmoeten of deelnemen aan een
van de activiteiten uit het programma.
CULINAIR GENIETEN
In het restaurant verrassen de koks u dagelijks
met iets lekkers. Elke ochtend staat een uitgebreid
ontbijtbuffet voor u klaar, met een keur aan verse
broodjes, zuivel, fruit, dranken en andere lekkernijen.
Heerlijk ontbijten en ondertussen genieten van een
prachtig uitzicht op zee. Een betere start van de dag
is niet denkbaar! Ook het diner wordt ’s avonds in dit
restaurant voor u geserveerd. U kunt uiteraard in het
hele hotel gebruik maken van Wifi.

Data & Tarieven
Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

“Pootjebaden in de zee.”
KAMERS
U verblijft in een ruime en modern ingerichte hotelkamer met een
boxspringbed, toilet en douche, koffie- en theefaciliteiten, telefoon,
televisie, haardroger, kluisje, bureau en een comfortabel zitje. Alle
kamers hebben een balkon. Een aantal kamers heeft bovendien een
fantastisch uitzicht op zee. Dit maakt uw verblijf nog specialer!
OMGEVING
Het fijne, brede strand, de duinen, het bos: de omgeving van Egmond
is mooi en afwisselend. Heerlijk om te fietsen of te wandelen. Egmond
aan Zee is meer dan alleen strand. In de gezellige winkelstraat van
het voormalige vissersdorp vindt u leuke winkeltjes. Er zijn veel
restaurants en strandpaviljoens met een prachtig uitzicht waar u kunt
genieten van een kopje koffie of thee.

Genieten van
zon, zee en strand
zo 11 juni t/m vr 16 juni (6 dagen)
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 1195,- p.p.
€ 1060,- p.p.

Voor een kamer met zeezicht
betaalt u een toeslag.
Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

CULTUUR
U kunt ook cultuur opsnuiven, bijvoorbeeld met een bezoek aan het
Museum van Egmond of de historische stad Alkmaar met eeuwenoude
grachten en gezellige winkelstraten. Of ontdek het kunstenaarsdorp
Bergen met zijn talloze galerieën.

Strandhotel Golfzang
Boulevard 8
1931 CJ Egmond aan Zee
www.golfzang.nl
Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
10 en
11 leest
u meer
Op pag. 36
leest
u meer
over over
hotel Het Bosgoed.
vervoersmogelijkheden.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Parel in
het groen
Hotel De Paddestoel
Oisterwijk

In het groene buitengebied van het
Brabantse Oisterwijk vindt u het gastvrije
hotel De Paddestoel. Hier kunt u heerlijk
genieten van de bossen en vennen, vanaf
een terrasje of juist tijdens een wandeling.
Het hotel heeft een huiselijke sfeer en is
van alle gemakken voorzien. U bent van
harte welkom in dit fijne hotel middenin de
prachtige natuur.

“De begeleiding heeft zich voor
100 procent ingezet om ons een
fijne vakantie te bezorgen.”
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Vakanties met
lichte zorg

FACILITEITEN
Dit mooie hotel is geheel gelijkvloers, met een
restaurant waar u terecht kunt voor een heerlijke
maaltijd. Op het ruime terras kunt u lekker
ontspannen en genieten van de rustgevende natuur.
Heeft u zin in een drankje, dan kunt u plaatsnemen
aan de bar. In het gezellige zitje bij de open haard
leest u rustig een boek of maakt u een praatje met uw
medegasten. In het hotel is gratis Wifi.
KAMERS
Het hotel beschikt over comfortabele kamers met
verhoogde boxspringbedden. In uw kamer vindt u
een douche, toilet, kitchenette met waterkoker en
koelkast, telefoon en televisie. Alle kamers bevinden
zich op de begane grond en zijn toegankelijk voor
een rollator. Vanuit uw kamer kijkt u uit op de
prachtige tuin en heeft u een eigen terras waar u
heerlijk kunt zitten.

Data & Tarieven
Prijzen o.b.v. volpension en begeleiding

Parel in het groen
vr 16 juni t/m vr 23 juni (8 dagen)
vr 22 sep t/m vr 29 sep (8 dagen)

OMGEVING
U hoeft zich in deze mooie omgeving niet te vervelen: u bent zo bij de
dichtbijgelegen natuurgebieden de Kampina, het Groene Woud en de
Mortelen.

1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 1125,- p.p.
€ 1060,- p.p.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

CULTUUR
Ook voor cultuurliefhebbers is er genoeg te doen. Bezoek de
Oisterwijkse dorpskern waar u al wandelend de vele kleine en grotere
‘Parels’ ontdekt. Dit hotel is een erkend bourgondisch Brabants
pareltje te midden van een prachtig groen landschap. Op Landgoed
Baest Paddestoel heeft u gegarandeerd een onvergetelijk verblijf!

“Omdat je thuis alleen eet,
zijn de gezamenlijke
maaltijden erg fijn.”

Hotel De Paddestoel
Scheibaan 5
5062 TM Oisterwijk
www.hoteldepaddestoel.nl
Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
10 en
11 leest
u meer
Op pag. 36
leest
u meer
over over
hotel Het Bosgoed.
vervoersmogelijkheden.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Uitwaaien
op de Wadden
WestCord Strandhotel
Seeduyn Vlieland

Ervaar het ultieme eilandgevoel op Vlieland.
Een vakantie naar een Waddeneiland begint
al op de boot. Eenmaal op Vlieland geniet
u van de rust, ruimte en prachtige natuur.
Het viersterren Strandhotel Seeduyn
ligt dichtbij de Noordzee. Wilt u er even
helemaal tussenuit, uitwaaien op het strand
en wandelen door de duinen? Kom dan naar
Vlieland.

“Goed hotel. Keurige kamers,
eten was perfect.”
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Vakantie zonder zorg
en met begeleiding

FACILITEITEN
Dit viersterrenhotel heeft tal van faciliteiten
in huis: biljarts, een loungeruimte met open
haard en leesruimte, een verwarmd binnen- en
buitenzwembad, een solarium en een kapsalon. Een
bezoek aan het wellnesscentrum, tegen betaling,
met diverse sauna’s, baden en whirlpools maken uw
verblijf compleet. In het hotel is gratis Wifi aanwezig.
KAMERS
Westcord Strandhotel Seeduyn heeft speciaal voor u
veel zorg en aandacht besteed aan ruimte en comfort.
De hotelkamers zijn voorzien van onder andere
een ruime badkamer met bad, douche en toilet,
televisie en een Nespresso- apparaat. De kamers
zijn standaard uitgerust met boxspringbedden. Alle
kamers beschikken over een balkon of terras, zodat u
heerlijk buiten kunt zitten.

Data & Tarieven
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“Goede hulp van vrijwilligers,
leuke groep en goed eten.”
OMGEVING
Deze vakantie draait om het strand en de kust. Op nog geen kilometer
afstand van het hotel vindt u het gezellige dorpje Oost-Vlieland met
een historische kern. Ook de vuurtoren op het veertig meter hoge
Vuurboetsduin ligt om de hoek. Achter het dorp Oost-Vlieland ligt het
wad. Vanaf de dijk kijkt u uit over de Waddenzee. Vanuit het hotel
wandelt u zo naar het strand van de Noordzee.
PROGRAMMA
De vakantiebegeleiders bieden u een programma aan met activiteiten
in en om het hotel en een aantal excursies. Lekker uitwaaien aan het
strand mag uiteraard niet ontbreken op dit prachtige eiland, met
een drankje in een strandpaviljoen. Tijdens een rondrit kunt u het
eiland ontdekken en een bezoek brengen aan het waddencentrum
De Noordwester.

Uitwaaien op
de Wadden
zo 9 juli t/m vr 14 juli (6 dagen)
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 1100,- p.p.
€ 990,- p.p.

Voor een kamer met zeezicht
betaalt u een toeslag van
€ 75,- per kamer.
Bovenstaande tarieven zijn
inclusief de overtocht met de
boot van en naar Harlingen.
Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

Op een aantal avonden bieden we u een avondprogramma aan in
het hotel. Het mag duidelijk zijn, er is genoeg te doen op het mooie
Vlieland. Komt u genieten van zon, zee en strand?
WestCord Strandhotel Seeduyn
Badweg 3
8899 BV Vlieland
www.strandhotelseeduyn.nl
Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
10 en
11 leest
u meer
Op pag. 36
leest
u meer
over over
hotel Het Bosgoed.
vervoersmogelijkheden.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Ontdek verrassend
Drenthe
Hotel De Oringer Marke
Odoorn
In Zuidoost-Drenthe, net boven Emmen, ligt
het mooie dorp Odoorn. Hier vindt u de rust,
de ruimte en het groen van oorspronkelijk
agrarische brinkdorpen met hun oude
boerderijen. Hotel De Oringer Marke heeft
een karakteristieke uitstraling en staat in het
centrum van Odoorn. Rondom het hotel zijn
vele fiets- en wandelmogelijkheden.

Vakantie met
lichte zorg

FACILITEITEN
De Oringer Marke is speciaal ingericht voor senioren.
U voelt zich hier snel thuis. Het warm en sfeervol
ingerichte hotel heeft een terras op het zuiden waar
u heerlijk van de zon kunt genieten. Met minder goed
weer kunt u toch buiten zitten op het verwarmde
en overdekte terras met buitenhaard. Binnen kunt u
rustig een boek lezen in de sfeervolle lounge of in de
serre, of lekker ontspannen in de sauna.
BOWLEN & FIETSEN
Verder beschikt het hotel over bowlingbanen en kunt
u fietsen of E-bikes huren voor een fietstocht in de
omgeving. U kunt in het hele hotel gebruik maken
van Wifi.

“Goede wijn behoeft geen krans.”
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Ontdek verrassend
Drenthe
KAMERS
In dit driesterren superior hotel beschikken de kamers over een
douche, toilet, kluisje en televisie. Er zijn twintig kamers zonder
drempels en met een verhoogd toilet. Alle hotelkamers op de hoger
gelegen etages zijn met een lift goed bereikbaar.

zo 10 sep t/m vr 15 sep (6 dagen)
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 915,- p.p.
€ 835,- p.p.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

OMGEVING
Hotel De Oringer Marke ligt aan de Brink in Odoorn: een ideaal
uitgangspunt voor tochten door de prachtige natuur van de Drentse
Hondsrug. Het landschap bestaat uit een karakteristieke combinatie
van natuur en oude esdorpen. In de directe omgeving vindt u veel
hunebedden, tal van bezienswaardigheden, zoals het museumdorp
Orvelte, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Versteend Leven in
Drouwen, Het Hunebedcentrum in Borger. Laat u tijdens deze
vakantie verrassen door Drenthe!

“De vrijwilligers waren spontaan
en vriendelijk en stonden altijd
voor je klaar.”

Hotel De Oringer Marke
Hoofdstraat 9
7873 BB Odoorn
www.deoringermarke.nl
Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
10 en
11 leest
u meer
Op pag. 36
leest
u meer
over over
hotel Het Bosgoed.
vervoersmogelijkheden.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Zorgeloos genieten
in Overijssel
Landgoed Hotel De Imminkhoeve
Lemele

Vakantie met
medium zorg

De Imminkhoeve bevindt zich in een mooie,
groene omgeving in Overijssel waar u kunt
genieten van een ontspannen verblijf. De
volledig aangepaste groepsaccommodatie
is sfeervol en geschikt voor iedereen die net
even wat extra zorg en aandacht tijdens de
vakantie nodig heeft. Al ruim 45 jaar wordt
dit landgoed met zorg en aandacht gerund.
FACILITEITEN
U verblijft in het Hallehuis, een vrijstaande Saksische
Herenboerderij. Deze boerderij is speciaal gereserveerd
voor de Allegoeds groep, met een zonnig privéterras.
De lounge met een knusse haard en diverse zitjes
maken het landhuis heel sfeervol en gezellig!
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“Gezellig, knus en
genoeg te doen.”
De wandelpaden op het terrein zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.
Na een mooie wandelroute, kunt u heerlijk op het privéterras van het
Hallehuis zitten om te genieten van een lekker kopje koffie of thee.
Heeft u geen zin om het landgoed te verlaten? De Imminkhoeve heeft
ook een eigen winkeltje met souvenirs, ansichtkaarten, cadeautjes
en meer.

Zorgeloos genieten
in Overijssel
za 30 sep t/m vr 6 okt (7 dagen)
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 965,- p.p.
€ 905,- p.p.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

KAMERS
De kamers bevinden zich op de begane grond. Deze kamers zijn ruim
en hebben een eigen badkamer met douche, toilet en alarmknop.
OMGEVING
U bent omringd door bossen, heide, zandverstuivingen en rivieren
zoals de Vecht. Bezoek landgoederen, oude molens en musea en
ontdek zo de historie van het Vechtdal. Houdt u van winkelen? In de
omgeving zijn gezellige stadjes zoals Ommen, Raalte, Dalfsen, Zwolle
en Nijverdal.

Ze staan met alles voor je klaar,
helemaal geweldig!”

Imminkhoeve
Lemelerweg 41
8148 PB Lemele
www.imminkhoeve.nl
Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
10 en
11 leest
u meer
Op pag. 36
leest
u meer
over over
hotel Het Bosgoed.
vervoersmogelijkheden.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Herfstpracht in
de Achterhoek
Hotel Hof van Gelre
Lochem

De uitgestrekte bossen in de mooiste kleuren
rood, oranje, geel en bruin: de Achterhoek is
prachtig in de herfst. Het is een veelzijdige
streek met bossen, landgoederen en kleine
rivieren. Maar ook met de aantrekkelijke
Hanzesteden Zutphen en Deventer. In deze
mooie omgeving ligt Hotel Hof van Gelre.
Wees welkom en geniet van de herfst.

Vakantie zonder zorg
en met begeleiding

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over zesenveertig kamers,
een gezellige lounge met open haard, een ruime
ontbijtruimte en een sfeervol restaurant. De keuken
staat goed bekend en houdt rekening met uw dieet. In
de gezellige bar kunt u aanschuiven voor een drankje
of een potje biljart. Zit u liever buiten, dan kan dat
natuurlijk ook. Op het (deels) overdekte terras met
uitzicht op de parktuin kunt u heerlijk zitten.
ZWEMMEN EN WANDELEN
Wilt u liever actief bezig zijn? Neem een verfrissende
duik in het verwarmde binnenzwembad (28 °C) of
maak een ommetje in de omgeving. Eenmaal terug
staan onze vakantiebegeleiders weer voor u klaar en
zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt.
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“Het was een week
van genieten.”
KAMERS
De kamers zijn comfortabel en beschikken over een bad of douche,
toilet, telefoon, televisie, wekkerradio, haardroger, zitje en koffie-/
theeservice. U kunt gebruik maken van een lift om naar uw kamer te
gaan. In het hotel is gratis Wifi aanwezig.

Herfstpracht in
de Achterhoek
zo 8 okt t/m vr 13 okt (6 dagen)
1 pers. kamer
2 pers. kamer

€ 970,- p.p.
€ 840,- p.p.

Meld u aan via het aanmeldformulier,
zie pagina 40 voor meer informatie.

OMGEVING
De prachtige natuur van de Achterhoek leent zich perfect voor een
fiets- of wandeltocht. Laat u onderweg verrassen door de prachtige
uitzichten en onderbreek uw tocht vooral voor een gezellig terras.
Lochem zelf is een gezellig stadje. Het centrum ligt op loopafstand

“Alles was goed, aardige
vrijwilligers en personeel.”

Hotel Hof van Gelre
Nieuweweg 38
7241 EW Lochem
www.hofvangelre.nl
Op pag. 36 leest u meer over
vervoersmogelijkheden.
10 en
11 leest
u meer
Op pag. 36
leest
u meer
over over
hotel Het Bosgoed.
vervoersmogelijkheden.
Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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Vervoer naar en van
uw vakantieadres
Heeft u geen vervoer naar en van uw vakantie
bestemming? Maak dan gebruik van onze betaalde
deur-tot-deur-service. U kunt bij alle vakanties van
Allegoeds gebruik maken van deze service.
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DEUR-TOT-DEUR-SERVICE
Wij werken samen met vervoersbedrijf Noot.
De chauffeur haalt u thuis op en brengt u naar uw
vakantieadres. Na afloop van de vakantie wordt u
weer keurig thuis gebracht. De deur-tot-deur-service
geldt alleen binnen Nederland, met uitzondering
van de eilanden en is beschikbaar voor alle locaties
(eilandbewoners kunnen een ophaallocatie op het
vasteland afspreken).
• U mag een rollator en een inklaprolstoel of een
scootmobiel, maximaal twee koffers en één tas
handbagage meenemen.
• Wilt u een inklaprolstoel/vaste rolstoel én een
scootmobiel meenemen, dan betaalt u daarvoor
€ 70,- (op basis van huidige prijzen). U kunt dit
opgeven bij uw aanmelding.
• U reist samen met andere gasten. Hierdoor kan uw
reistijd langer worden dan wanneer u rechtstreeks
vanaf uw huis naar de vakantiebestemming rijdt.
• Twee dagen voor uw vertrek geeft Noot telefonisch
aan u door op welk tijdstip de chauffeur bij u
aanbelt.

KOSTEN
De kosten van de deur-tot-deur-service zijn afhankelijk
van de afstand tussen de vakantiebestemming en uw
haal- en brengadres. U betaalt € 0,98 per persoon per
kilometer (op basis van huidige prijzen), ook als u van
hetzelfde adres vertrekt. Het aantal kilometers wordt
berekend op basis van Google Maps (maps.google.com).

“Goed verzorgd,
leuke uitstapjes.”

Wanneer u bij uw vakantiebestemming aankomt,
helpen de begeleiders van Allegoeds Vakanties u met
uw bagage.

ANDERE VERVOERSMOGELIJKHEDEN
Naast onze deur-tot-deur-service zijn er andere
mogelijkheden voor vervoer met ondersteuning naar
en van uw vakantieadres. U moet dit wel zelf regelen
en reserveren.
• Valys, voor reizigers met een mobiliteitsbeperking;
tel. (0900) 96 30 of www.valys.nl.
• NS reisassistentie in de trein; tel. (030) 235 78 22
of www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-eenbeperking.
• NS Zonetaxi; aanmelden en reserveren via
www.nszonetaxi.nl.
• De Rode Kruis-afdeling in uw regio.

Is een financiële bijdrage
of korting mogelijk?
BIJDRAGE VANUIT ALLEGOEDS
Allegoeds wil vakanties mogelijk maken voor zoveel
mogelijk mensen. Ook voor mensen met een smalle
beurs. Is uw bruto jaarinkomen lager dan € 21.000,Dan geven we u 25% korting op uw vakantie naar
keuze. Als u gehuwd bent of samenwoont, dan geldt
deze korting bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen
van maximaal € 28.000,-. Dit aanbod geldt voor één
vakantie per jaar.
Aanmelden voor de korting is heel makkelijk. Stuur uw
meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting
mee met het aanmeldformulier. Als u de aanslag van
2022 nog niet binnen heeft, mag u ook de definitieve
aanslag van 2021 opsturen. Heeft u vragen? Neem
dan gerust contact met ons op via telefoonnummer
(0318) 48 51 83.

ANDERE MOGELIJKHEDEN
Voor mensen met een beperking zijn er vaak nog
andere of aanvullende mogelijkheden voor een
tegemoetkoming in de kosten. U kunt bijvoorbeeld
bij het WMO-loket van uw gemeente nagaan of
bijzondere bijstand mogelijk is. Dit is een financiële
regeling voor mensen met een laag inkomen.
Informeer ook bij uw kerkgenootschap of uw
patiëntenvereniging. Soms bieden zij financiële
ondersteuning.

“Alle nodige hulp is aanwezig.
Vrijwilligers met veel geduld en
aandacht voor iedereen.”

BIJDRAGE VIA UW ZORGVERZEKERAAR
Sommige zorgverzekeraars geven via hun aanvullende
verzekering een tegemoetkoming in de kosten van
aangepaste vakanties. Een aantal verzekeraars
vergoedt ook een deel van de vakantiekosten voor de
mantelzorger. Vraag bij uw zorgverzekeraar na welke
mogelijkheden er voor u zijn.
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Aanvullende
informatie
THUISZORG TIJDENS UW VAKANTIE
Heeft u thuis verzorging of verpleging nodig, of woont
u in een zorginstelling? In overleg met uw eigen
zorgaanbieder bekijken we wat de mogelijkheden
zijn voor een op en top verzorgde vakantie. Het kan
zijn dat u op uw vakantieadres door zowel onze
begeleiders als door de thuiszorg geholpen wordt.
HULPMIDDELEN
Heeft u hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel
nodig tijdens uw vakantie? Dan kunt u dit aangeven
op het aanmeldformulier. Hier zijn mogelijk kosten
aan verbonden.
INVULLING VAN DE VAKANTIES
Of u nu naar Vlieland of Het Bosgoed gaat, onze
vakantiebegeleiders bieden u op elke vakantie een
gevarieerd programma met activiteiten, uitstapjes
en vermaak. Het programma sluit zoveel mogelijk
aan bij uw wensen en natuurlijk bij de mogelijkheden
op dat moment. In de brochure noemen we bij elk
hotel een aantal mogelijke uitstapjes. Het definitieve
programma ontvangt u aan het begin van uw
vakantie. Het programma kan dus afwijken van
de excursies die in de brochure staan. Uiteraard
bepaalt u zelf aan welke activiteiten en uitstapjes u
deelneemt.
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“Wij hebben dat nog nooit
meegemaakt. Je hoeft
maar iets te vragen en het
werd gedaan.”

ETEN & DRINKEN
Alle vakanties zijn op basis van volpension,
inclusief de gehele dag koffie en thee in alle hotels.
Aanvullende drankjes in het hotel betaalt u zelf. In
vrijwel alle hotels kunt u genieten van een ontbijt- en
lunchbuffet inclusief snack. Het driegangendiner krijgt
u, op een uitzondering na, aan uw tafel geserveerd.
Er is geen vaste tafelschikking, u kiest zelf waar en
met wie u aan tafel zit. Uiteraard houden de koks in
alle hotels rekening met uw medische dieetwensen
en/of allergieën. U kunt dit aangeven op het
aanmeldformulier. Als u deelneemt aan een uitstapje
dan zijn eventuele entreekosten en consumpties niet
inbegrepen.
DATA EN TARIEVEN
De data en tarieven staan bij de vakanties vermeld.
De aankomsttijd is voor alle vakanties tussen
15.00 uur en 16.00 uur. De vertrektijd is altijd na
het ontbijt vóór 10.00 uur ’s ochtends. Voor Vlieland
(WestCord Strandhotel Seeduyn) is de aankomst- en
vertrektijd afhankelijk van de veerdienst.
ROKEN
U mag in de hotels niet roken.

DEELNAME
Als u deelneemt aan onze vakanties, doet u dat
op eigen risico. Allegoeds Vakanties kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade en
letselschade door ongevallen of overmacht tijdens
vervoer, verblijf en zorgverlening.
ACTUELE INFORMATIE
Op onze website www.allegoedsvakanties.nl vindt u
actuele informatie over onze vakanties en eventuele
extra vakanties. Ook vindt u hier de algemene
leveringsvoorwaarden, het privacyreglement en
de privacyverklaring. We sturen ze u op verzoek
graag toe.

KLACHTEN
Allegoeds probeert alle vakanties zo zorgvuldig
mogelijk te organiseren. Toch kan het gebeuren
dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen
dat graag van u. Aarzel dus niet om dit meteen
aan te geven. Als u een klacht heeft en wilt dat we
deze behandelen, dan vragen we u om uw klacht
schriftelijk in te dienen. Op onze website leest u meer
over onze klachtenprocedure (kijk onder praktische
informatie). U kunt de klachtenprocedure uiteraard
ook telefonisch opvragen bij ons kantoor.

“Zowel overdag als ’s nachts:
steeds hulp en begeleiding
als het nodig was.”
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Aanmelden en
Aanvullende
informatie
reisvoorwaarden
ANNULERING
Uw aanmelding is definitief als u van Allegoeds
Vakanties een schriftelijke reserveringsbevestiging
heeft ontvangen. Als u vanaf dat moment uw vakantie
wilt annuleren, zijn daar kosten aan verbonden. Het
gaat om de volgende kosten per persoon:
• bij annulering tot 12 weken voor aanvang: € 60,• bij annulering van twaalf weken tot vier weken voor
aanvang: 50% van uw vakantietarief
• bij annulering van vier weken tot een week voor
aanvang: 75% van uw vakantietarief
• bij annulering binnen 1 week voor aanvang: 90%
van uw vakantietarief
• bij annulering op of na de dag van aanvang: het
volledige bedrag van uw vakantie
U kunt uw vakantie zowel telefonisch als schriftelijk
annuleren.
REIS- EN BAGAGEVERZEKERING
Een reis- en bagageverzekering zit niet inbegrepen in
de reissom van Allegoeds Vakanties. Wanneer u uw
reis- en bagage wilt verzekeren, raden wij u aan zelf
een verzekering af te sluiten met een verzekeraar
naar keuze. Doe dit binnen zeven dagen na de
boeking. Stichting Allegoeds kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verlies of diefstal van uw
persoonlijke eigendommen.
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BETALING
Twaalf weken voor de start van uw vakantie
ontvangt u van ons een factuur voor de reissom en
de reserveringskosten. Wanneer u gebruik maakt
van de deur-tot-deur-service, nemen we deze kosten
ook mee in de factuur. Vormt de betalingsdatum
een probleem voor u? Neem dan contact op met ons
kantoor.
WIJZIGING VAKANTIE
Tot twaalf weken voor de start van uw vakantie kunt
u ons vragen om uw vakantie om te boeken naar een
andere vakantie. Wij doen dan ons uiterste best om
dat voor u te regelen. Wijzigingen in uw boeking, of
dat nu veranderen van vakantieperiode of locatie
is, of het annuleren door uw kamergenoot, kunnen
extra kosten met zich meebrengen. Daarnaast
brengen we u bij wijziging € 45,- administratiekosten
in rekening.
Mocht uw gezondheid (of die van uw reispartner) zo
verslechterd zijn dat u denkt dat het beter is om uw
vakantie naar een andere groep en/of vakantie om te
boeken, laat ons dit dan zo gauw mogelijk weten, bij
voorkeur twaalf weken van tevoren. Zo kunnen wij er
voor zorgen dat u voldoende zorg krijgt en optimaal
van uw vakantie geniet.

“De vrijwilligers doen werkelijk alles voor je.
Als mantelzorger heb je ook echt vakantie.”
NIET DOORGAAN VAN EEN VAKANTIE
Bij onvoldoende aanmeldingen heeft Allegoeds
Vakanties het recht om een vakantie te annuleren.
In dat geval ontvangt u uiterlijk twee weken van
tevoren bericht. Wij zoeken dan samen met u naar
een alternatieve vakantie. Is er geen alternatief? Dan
krijgt u het volledige bedrag van ons terug.
CORONA
U kunt erop vertrouwen dat u bij ons in goede handen
bent. Ziek worden kan echter overal en dus ook bij
ons. U kunt ons hiervoor niet aansprakelijk stellen
en deelname is op eigen verantwoording. Mocht
uw vakantie vanwege door de overheid opgelegde
maateregelen (verplichte sluiting) niet door kunnen
gaan, dan kijken wij in overleg met u of de reis verzet
kan worden naar een later tijdstip dit jaar. Als dit niet
mogelijk of wenselijk is, dan ontvangt u het reeds
betaalde bedrag volledig terug.

Wilt u niet op reis omdat het voor u onveilig voelt
terwijl de vakantie wel gewoon doorgang vindt,
dan heeft u géén recht op teruggave van uw reeds
betaalde bedrag en hanteren wij de geldende
annuleringsvoorwaarden. Krijgt u tijdens uw vakantie
corona, dan behandelen wij deze ziekte zoals alle
andere ziektegevallen. Wij verzoeken u om dan naar
huis te gaan. Uw niet genoten reisdagen kunt u bij uw
eigen annuleringsverzekering indienen. Wij volgen
altijd de actuele richtlijnen van het RIVM op. Mogelijk
moeten we daarom extra maatregelen treffen tijdens
een vakantie. Wij vragen daarvoor uw begrip. U vindt
alle actuele informatie op onze website
www.allegoedsvakanties.nl.
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Stichting Allegoeds

STICHTING ALLEGOEDS
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting
Allegoeds. Als stichting willen we ‘alle goeds’ bieden
aan mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben.
Daarom bieden we vakanties voor senioren aan onder
de naam Allegoeds Vakanties. Daarnaast beschikken
we over een volledig aangepast groepshotel, Het
Bosgoed, waarin we gasten met een zorgvraag een
warm welkom bieden. Stichting Allegoeds werkt
zonder winstoogmerk. Voor de financiering van
activiteiten zijn we aangewezen op bijdragen van
gasten en giften van fondsen en particulieren.
BRANCHEVERENIGING AANGEPASTE VAKANTIES
Stichting Allegoeds is lid van de Nederlandse
Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV).
Deze branchevereniging zorgt ervoor dat ook mensen
met een chronische aandoening of beperking kunnen
genieten van een ontspannen vakantie. De leden
van de NBAV moeten voldoen aan een aantal
kwaliteitseisen die regelmatig worden gecontroleerd.
De vakanties van Allegoeds voldoen aan het keurmerk
van de NBAV. Voor onze gasten betekent dit dan ook
een garantie voor een kwalitatief goede vakantie!
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STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)
Stichting Allegoeds (KvK nr. 30086288) is aangesloten
bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling
(www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in deze
brochure gepubliceerde reizen onder de garantie
van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat u ervan
verzekerd bent dat uw vooruitbetaalde reisgeld
wordt terugbetaald als Allegoeds door financieel
onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan
nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is
bereikt, wordt gezorgd voor de terugreis.
Alle bij de SGR aangesloten organisaties zijn verplicht
om € 5,- per persoon per boeking in rekening te
brengen.

Steun ons

VRIENDEN VAN ALLEGOEDS
Al 50 jaar organiseren wij onder het motto ‘Nooit
te oud voor vakantie!’ kleinschalige vakanties voor
senioren in Nederland. We vinden het belangrijk
dat alle senioren bij ons van een vakantie kunnen
genieten. Voor sommige gasten zijn de kosten van een
vakantie helaas hoger dan ze kunnen opbrengen.
DOE EEN GIFT
Speciaal voor deze groep senioren hebben we de
stichting Vrienden van Allegoeds opgericht. Hierop
kunnen zij een beroep doen voor een tegemoetkoming
in de kosten. Tijdens onze vakanties begeleiden
vakantiebegeleiders onze gasten en zorgen er zo voor
dat een vakantie voor hen weer mogelijk wordt. Aan
het verblijf van de vrijwillige medewerkers zijn echter
kosten verbonden. Wilt u ons ook helpen om deze
kosten te dekken? Met uw gift kunnen we voldoende
vakantiebegeleiders inzetten, zodat senioren met een
zorgvraag toch genieten van een vakantie.

Om de inhoud van dit fonds toereikend te houden,
zijn we afhankelijk van giften. Ook uw gift is daarom
zeer welkom. U kunt uw gift overmaken naar
rekeningnummer NL69 RABO 0394 4856 88 ten
name van Stichting Allegoeds o.v.v. Gift Allegoeds
Vakanties. Wanneer u Stichting Allegoeds structureel
wilt steunen, bijvoorbeeld per maand of kwartaal,
kunt u contact opnemen met ons kantoor via
telefoonnummer (0318) 48 51 83. Hier kunt u ook
terecht voor informatie over periodiek schenken
of het opnemen van Stichting Allegoeds in uw
testament. Helpt u ons mee om een fijne vakantie
voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken?
ANBI
Stichting Allegoeds beschikt over de ANBI-status.
Deze status geeft aan dat de stichting door de
Belastingdienst wordt erkend als charitatieve,
‘algemeen nut beogende instelling’. Door de ANBIstatus kunt u uw gift aan onze stichting onder
bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten
belasting.

“Niets dan lof voor alles
en iedereen.”
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Nooit te oud voor vakantie!

Allegoeds vakanties
Molenweg 49a
6741 KK Lunteren

Telefoon (0318) 48 51 83
info@allegoedsvakanties.nl
www.allegoedsvakanties.nl

www.facebook.com/allegoedsvakanties
www.instagram.com/allegoedsvakanties

Bel voor meer informatie (0318) 48 51 83
Ma t/m do: 9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur
Vr. 9.00 - 12.30 uur (op vr. middag 13.00 - 17.00 uur
voor dringende zaken 0318 – 48 45 01).

