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Hartelijk 
welkom bij  
Reisburo Vakantie & Zorg
Met veel plezier en de grootst mogelijke zorg hebben 
we weer een mooi programma samen gesteld voor 
2023. Maar er volgt nog meer dus kijk ook op onze 
website voor nieuwe bestemmingen.  

We bieden weer fijne en goed begeleide zorgvakanties 
aan waarbij de zorg die ú nodig heeft tijdelijk ónze zorg 
is. U kunt de reizen boeken met diverse begeleidings-
niveaus, passend bij uw behoefte. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website. De zorgvakanties 
worden begeleid door professionele en ervaren zorg-
medewerkers en een reisleider. 

We hebben in ons reisaanbod in vier categorieën: 
Busreizen, Cruises, Vliegreizen en Verre reizen. Ook 
bieden we Speciale Zorg-reizen waarbij we nóg meer 

begeleiding kunnen bieden zoals meer hulp bij ernsti-
ge spraak- en slikproblemen duiden we aan met  en XZ
staan achterin deze brochure.

Wij wensen u veel plezier toe bij het uitzoeken van uw 
reis. Hebt u vragen, aarzel dan niet om contact op te 
nemen, wij staan u graag te woord. 

Ingrid Roelofs  
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U ontvangt 

na de reis een 

luxe fotoboek 

GRATIS !

Opgave kan

telefonisch via

0591-224500



Gran Canaria, één van de Canarische eilanden 
en verzekerd van een heerlijk klimaat. Gran 
Canaria is natuurlijk bekend van de fijne 
stranden en de vele zonuren, maar het heeft 
meer te bieden.
Puerto de Mogan, ook bekend als Klein 
Venetië vanwege zijn bruggen en kanalen, 
is een werkelijk magische plek.
Ontdek dit pittoreske vissersdorpje met 
zijn romantische vissershaven en het 
gezellige gouden strand. Een dag hier kan 
niet completer zijn ... Neem een duik in het 

Lanzarote, de meest oostelijke van de 
Canarische eilanden, staat bekend om zijn 
grote aantal vulkanen. Onderzeese en 
maanlandschappen, helder water, stranden 
van wit en zwart goud, droge aarde en oases 
van palmbomen. Het is een symbool van de 
harmonie tussen mens en natuur. Zonder 
twijfel een land van contrasten. In het 
Nationaal Park Timanfaya kun je nog goed 
zien welke invloed de vulkaankraters, ook 
nu nog, voor invloed hebben op Lanzarote.
    

heldere water van de Atlantische Oceaan, 
geniet van de Canarische keuken in een van 
de kleine en mooie restaurants en beleef 
tenslotte een unieke zonsondergang. Dit 
alles op een plek die geniet van een van de 
beste klimaten ter wereld vanwege het 
onovertroffen aantal zonnige dagen per jaar.

Accommodatie
Het luxe Corallium Dunamar 4-sterrenhotel 
komt in de buurt van het paradijs, gelegen 

Accommodatie
Sol Lanzarote is de ideale keuze voor een 
all-inclusive vakantie. Ruime kamers met 
een terras, en vele met uitzicht op zee. Vier 
fantastische zwembaden om een   duik te 
nemen wanneer je maar wilt.
Eetgelegenheden ontworpen voor alle 
smaken en gegarandeerd entertainment, 
met de hele dag activiteiten en 's avonds 
shows. En dat is niet alles! Een toplocatie op 
een geweldige bestemming met 6 km aan 
stranden, entertainment, restaurants, 
recreatiefaciliteiten, het eiland wacht op u.

op een fantastische locatie in het beroemde 
Playa del Inglés op Gran Canaria, direct aan 
de boulevard, op een steenworp afstand van 
het strand én niet ver van het natuurreser-
vaat Maspalomas Dunes. Een idyllische 
plek om jezelf te verliezen en te genieten 
van een wandeling tot de zon ondergaat, te 
ontspannen en je één te voelen met de 
natuur.

Inclusief Verblijf o.b.v. half pension, lunch, 
gezamenlijke consumpties, 2 excursies, 
herinneringsboek, vliegtickets, transfer op 
Gran Canaria, zorg en begeleiding tijdens de 
gehele reis, reserveringskosten
Exclusief Overige consumpties, alcoholi-
sche drankjes, fooien, vervoer van en naar 
Schiphol, bijdrage GGTO (€ 7.50 p.p.), 
bijdrage calamiteitenfonds (€ 2.50), reis- en 
annuleringsverzekering, huur hulpmiddelen

Elke kamer ligt op de begane grond, is voor-
zien van een telefoon, WiFi, airconditioning 
en verwarming, minibar, televisie, kluisje, 
een complete en-suite badkamer, haar-
droger en make-up spiegel. De badkamer 
beschikt over twee handgrepen naast het 
toilet, een inloopdouche met handgreep en 
een zitje aan de muur.

Inclusief Verblijf o.b.v. all-inclusive, 
gezamenlijke consumpties buiten het hotel, 
1 excursie, herinneringsboek, vliegtickets, 
transfer op Lanzarote, zorg en begeleiding 
tijdens de gehele reis , reserveringskosten
Exclusief Overige consumpties, reis- en 
annuleringsverzekering, vervoer naar en 
van de luchthaven Schiphol, evt. huur 
hulpmiddelen, bijdrage GGTO (€ 7.50 p.p.), 
bijdrage calamiteitenfonds (€ 2.50) en uw 
alcoholische drankjes

19 t/m 26 januari 2023
Intensieve begeleiding
Lichte begeleiding
Zonder zorg of duwhulp
Toeslag eenpersoonskamer 
   

28 januari t/m 7 februari 2023
Intensieve begeleiding
Lichte begeleiding     
Zonder zorg of duwhulp
Toeslag eenpersoonskamer
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ZON
VAKANTIE

 
€ 4.599 p.p.
€ 3.699 p.p.
€ 2.899 p.p.
€        0
   

ZON
VAKANTIE

Winterzon op Gran CanariaWinterzon op Gran CanariaWinterzon op Gran Canaria

Vulkanisch LanzaroteVulkanisch LanzaroteVulkanisch Lanzarote
  
€ 4.499 p.p.
€ 3.599 p.p.
€ 2.799 p.p.
€   495


