www.wetravel2.eu

Omdat reizen altijd kan
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U wil graag op reis met familie, vrienden, of kinderen naar een fijne,
exotische of avontuurlijke bestemming? Maar op een of andere
manier zijn uw fysieke of medische mogelijkheden beperkt?
Ook met een tijdelijke of permanente fysieke of medische
beperking, zorgen wij ervoor dat u zorgeloos op reis vertrekt naar
tot de verbeelding sprekende bestemmingen. Ook ouderen die
extra noden hebben, kunnen bij ons terecht. Dankzij onze formules
is reizen geen opgave meer. Wel fun en (her)ontdekking zonder
beperkingen.
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Informatie
Wij informeren, adviseren en sensibiliseren zowel reizigers als de
www.wetravel2.eu
ganse toeristische sector.
Toegankelijke hotels
Toegankelijkheid is naast comfort, ligging en sfeer hét criterium
voor de keuze www.wetravel2.eu
van onze accommodaties.
Vlotte transfers
Wij zorgen voor een vlotte privé-transfer met aangepast vervoer
en nodige assistentie.
www.wetravel2.eu

Hulpmiddelen
Hebt u een rolstoel of andere lichaamsondersteunende hulpmiddelen
nodig tijdens uw verblijf? WeTravel2 biedt u op elke
bestemming een keuze op maat.
www.wetravel2.eu

Medische assistentie
Hebt u tijdens uw verblijf een of andere vorm van medische
assistentie of begeleiding nodig, dan kan ook dit door ons
geregeld worden.
Aangepaste excursies
Per bestemming bieden wij excursies aan die voor iedereen
toegankelijk zijn, afgestemd op uw persoonlijke noden.
Vluchten
Wij zorgen voor een zorgeloze vlucht naar elke bestemming
wereldwijd, het vervoer van uw rolstoel, medische bagage en
assistentie op de luchthaven.

WHAT’S NEXT?
SAMENWERK
INGEN

							
Om optimaal te kunnen
							
inspelen op de interesses
							
en wensen van onze
reizigers, werken wij samen met partners. Zij maken, samen met ons,
van uw reis een onvergetelijke ervaring.

WeTravel2 is steeds op zoek naar nieuwe bestemmingen,
nieuwe uitdagingen. Er zitten nog enkele leuke en nieuwe
ideeën in de pijplijn. We geven u graag een voorsmaakje:

New York

Aldea

Belgische organisatie met passie voor wonen én zorg, eigenaar van zorgresort in
Marbella voor revalidatie-, sport- of vitaliteitsprogramma’s, een kort of lang vakantieverblijf
of zelfs permanent begeleid wonen.

Skiën in Oostenrijk

Vayamundo

Fantastische vakantieclubs in Oostende en Houffalize met een duidelijke focus op
toegankelijkheid.

Rolmodel

Ballonvaarten
in België en Spanje

Blog van en voor mensen met een fysieke beperking, onder meer met info over reizen.

Toerisme Vlaanderen

Vakantie in het binnenland? Toerisme Vlaanderen adviseert en sensibiliseert over het
toegankelijk aanbod in Vlaanderen.

Inter

Beantwoordt al uw vragen rond toegankelijkheid. Organiseren samen met WeTravel2
opleidingen rond toegankelijkheid voor de toeristische sector.

Namibië en Botswana

TUI Belgium

Ondersteunt WeTravel2 met de nodige kennis van zaken van de reguliere reismarkt.

Brussels Airlines

Flexibele luchtvaartmaatschappij die onze reizigers veilig op hun bestemming brengt, met
de nodige aandacht voor comfort en welzijn.

U/Turn

Malta

Avontuurlijke excursies op Tenerife .
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travel without limits

B&B de Stormbreker
Calpe
Kortbijvakanties in Nederland

Cruises

Droomt u ook al een leven lang van
een cruise op de Middellandse Zee?
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WeTravel2 maakt het waar! I.s.m. MSC Cruises bieden wij cruises aan
die volledig toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.
Alle dekken, publieke delen en tenders zijn aangepast voor mensen
met een verminderde mobiliteit. Ook zijn er verschillende hutten
beschikbaar die speciaal uitgerust zijn voor mensen met een
beperking. Bovendien zijn er rolstoelen aanwezig op de schepen van
‘MSC Cruises’ die gebruikt mogen worden tijdens het aan en van
boord gaan.

Barcelona • Ajaccio • Napels
La Spezia • Genua • Cannes
Palma de Mallorca • Barcelona

Voor elke cruise kan WeTravel2 aangepaste transfers, excursies en
hulpmiddelen aan boord voorzien. De cruises die WeTravel2 aanbiedt
vertrekken uit Barcelona, binnen het Middellandse zeegebied.

Groepsreizen

KENIA

Come and jo
in us! Op een
van onze gro
epsreizen na
ar
Kenia, Mexic
o, Peru, Cura
çao
en Malaga

Heeft u er ook altijd al van gedroomd de Big 5
in het echt te zien? Schrijf u dan nu in voor onze
groepssafari naar Kenia!

Periode: voorjaar + najaar 2017
Duur: 9 dagen / 8 nachten

Programma: 1 nacht Nairobi – 2 nachten Amboseli – 2 nachten Tsavo Oost – 3 nachten Tiwi
Beach
Prijs per persoon: 1.780,00 euro* (excl. vluchten)

* op basis van 2 pers. in dubbele kamer – min./max. 4 pers.
Lokale Engelstalige begeleiding

MEXICO
Geniet van een zalige strandvakantie
in een van de luxueuze hotels aan de
Caribische kust, gecombineerd met
enkele uitstappen of een rondreis naar de
prachtige oude Mayasteden.

Periode: voorjaar 2017
Duur: 10 dagen/9 nachten

PERU
Treed met WeTravel2 in de voetstappen van de
Inca’s tijdens een 11-daagse rondreis door Peru.
Ontdek Machu Picchu, Lima en Cusco. Reis
door de Heilige Vallei met de Andestrein en leer
nieuwe culturen kennen. Geniet van de heerlijke
Peruaanse keuken tijdens uw verblijf in Peru.

Periode: oktober 2017

Programma: verblijf in strandhotel Cancun met 2 daguitstappen OF
verblijf in strandhotel Cancun in combinatie met 3 daagse
rondreis in Yucatan.
Prijs per persoon: vanaf 1.850,00 euro
(excl. vluchten)

* op basis van 2 pers. in dubbele kamer
(All in Cancun, volpension rondreis)
min. 4 – max. 6 pers.

Lokale Engelstalige gids tijdens uitstappen

Duur: 11 dagen/10 nachten

CURACAO

Programma: Lima – Cusco – Heilige Vallei – Machu Picchu – Cusco - Lima
Prijs per persoon: 2.875,00 euro (excl. vluchten)

* op basis van 2 pers. in dubbele kamer – min./max. 10 pers.
Nederlandstalige begeleiding vanuit België.

Voorinschrijven voor deze unieke reis kan via info@wetravel2.eu
(voorjaar 2017 organiseren we een speciale infoavond rond deze Peru reis)

Aldea
La Quinta Health Resort

Seniorenreizen

Omwille van de fantastische troeven van het Aldea La Quinta Health Resort, organiseert
WeTravel2 in 2017 enkele groepsreizen naar dit prachtige resort. Het zachte klimaat en ligging
maakt van deze locatie immers de uitgelezen plek voor een aangepaste wellnessvakantie in
groep, het hele jaar door. Wilt u
overwinteren onder de Spaanse zon of
er kort even tussenuit? Het kan allemaal.
Bovendien zal elke groepsreis vanuit
België begeleid worden waardoor u
een aanspreekpunt hebt gedurende
uw volledig verblijf. (Meer info over de
reizen op de speciale flyer en op
www.wetravel2.eu)

Een zorgeloze tropische vakantie op een
van de Nederlandse Antillen, aangevuld
met een kleurrijke natuur en cultuur

Periode: 14 tot 23 maart 2017
Duur: 10 dagen/9 nachten

Programma: verblijf in hotel Dophin Suites met uitstappen naar West-Curaçao,
Oost-Curaçao en Punda & Otrabanda.
Prijs per persoon: vanaf 1.250,00 euro (excl. vluchten)

* op basis van 2 pers. in dubbele kamer, kamer en ontbijt – min. 6 – max. 10 pers.

Lokale begeleiding bij min. 6 deelnemers – Nederlandstalige begeleiding vanuit België
bij 10 deelnemers.

Groepsreizen
voor verenigingen en (sport)organisaties

WeTravel2 kan voor elke vereniging, sportgroep of vriendenclub een groepsreis op
maat uitwerken. Neem met ons contact op voor de mogelijkheden.

Meer info over onze groepsreizen, prijzen en
concrete data op www.wetravel2.eu/groepsreizen
Meer info en prijzen op www.wetravel2.eu
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Tenerife exotisch dichtbij

Onze toppers

Ontdek het échte Tenerife

Santa Cruz
de Tenerife

Met WeTravel2,
PROJECT U/TURN en WeDoCare.

WETRAVEL2, PROJECT U/TURN en
WeDoCare slaan de handen in elkaar om van
jouw vakantie iets onvergetelijks te m aken.

Tenerife

Playa Paraiso

Kies een mooi hotel en vul je dagen in met
enkele toffe activiteiten.



Costa Adeje
Playa de las Americas
Los Cristianos

Tenerife Sur

• Walvissen spotten & kayak bij
Los Gigantes
• Vulkaanbeleving in
Nationaal Park
‘El Teide’

Tenerife

• Offroad 4x4 trip

Tenerife, een klassieker! Ontdek er de
bruisende badplaatsen in het zuiden, ga
op avontuurlijke excursie in het Nationaal
Park El Teide of geniet gewoon van het
heerlijke klimaat, het ganse jaar rond!

Ook in ons aanbod:
üSpring Hotel Vulcano ****
üJardines de Nivaria *****
üColon Guanahani ****
üRoca Nivaria *****

• Zeiltocht in
Zuid-Tenerife
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Hotels
Mar Y Sol***
Los Cristianos

Sensimar Arona Gran Hotel**** H10 Conquistador****
Los Cristianos

Playa de las Americas

ü Volledig gerenoveerd in de zomer van 2015
ü Adults Only hotel (18+)
ü Directe toegang tot de wandelpromenade
via een lift

ü Privilege Service mogelijk voor een op en
top verwenverblijf
ü De toegankelijke kamers: allen Junior Suites
ü Bevoorrechte ligging, direct aan de
wandelpromenade en in het centrum van
Playa de las Americas

Meer info op
www.wetravel2.eu/tenerife

Toegankelijk Tenerife
Tenerife is een toegankelijke bestemming
waar onze geselecteerde hotels
bezoekers in een rolstoel met open armen
ontvangen. De kamers hebben extra wijde
deuren en de badkamers zijn speciaal
aangepast. In het zuiden van Tenerife
zijn er een 8-tal rolstoeltoegankelijke
stranden, voorzien van op- en afritten,
een beveiligde zone om te zwemmen,
waterrolstoelen, houten steigers en
andere aangepaste faciliteiten. Vooral de
stranden van de Costa Arona en Costa
Adeje zijn vlot bereikbaar. Ook elders
garanderen de vele brede boulevards
en promenades u een aangename tijd.
Tussen Los Cristianos en Playa de las
Americas is een vijf kilometer lange
promenade zonder obstakels, zodat
niets u in de weg staat voor een lange
wandeling. Aangepaste taxi’s kunnen bij
verschillende maatschappijen besteld
worden.

ü Volledig rolstoeltoegankelijke
accommodatie
ü Modern therapiecentrum
ü Gelegen in een rustige omgeving, op
wandelafstand van het strand

Spring Hotel Bitacora****
Playa de las Americas

ü Kindvriendelijk hotel; voor families en een
iets ouder publiek
ü Veel kinderfaciliteiten
ü Zeer goed toegankelijke, ruime,
gerenoveerde kamers

Samen sterk

HD Parque Cristobal***
Playa de las Americas

ü Mooie, ruime en vernieuwde
bungalowsuites
ü Centraal gelegen, vlakbij het strand en het
centrum
ü Familievriendelijk, met veel kinderanimatie

Sheraton La Caleta*****
La Caleta

ü Zwembad met zwembadlift en inloop
ü Zeer ruime, luxueuze toegankelijke kamers
met inloopdouche
ü Gelegen in het centrum van het rustige
Caleta

GEZOCHT! Vrijwilligers

Een persoonlijke aanpak, flexibiliteit en administratieve eenvoud, daar staan wij
voor.
• Heb je als budgethouder nood aan ondersteuning bij de zoektocht naar een
assistent? Is het voor jou belangrijk om te werken met flexibele contracten?
• Heb je zelf een assistent gevonden en wil je graag je werkgeverschap
doorgeven?
Hiervoor en uiteraard met andere vragen kan je terecht bij de enthousiaste
collega’s van Randstad Medical.
Meer info? Neem contact op met onze gespecialiseerde consultants
tel. 015 43 25 25 of 09 244 78 92
pab@randstad.be
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travel without limits

Voor het begeleiden van onze
groepsreizen of individuele reizen,
is WeTravel2 nog steeds op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Bent u
sociaal, zorgzaam, reist u graag en
besteed u uw vrije tijd graag nuttig?
Dan zijn we op zoek naar u!
Interesse? Contacteer ons voor meer
informatie via info@wetravel2.eu
of op +32 14 700 600

Gran Canaria
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Onze toppers

Huur een aangepaste
huurwagen

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

Las Palmas

OPEL VIVARO

Gran Canaria

(met oprijplank)



OPEL ASTRA

(met handbediening)
Arguineguin

Playa del Inglès
Playa Maspalomas

GRAN CANARIA

Hotels
Caserio****

Playa des Inglès

ü Meest fantastische ligging van heel Playa
del Inglés
ü Comfortabele gerenoveerde kamers
ü Vlak bij het strand

Dorado Beach****
Arguineguin

HD Parque Cristobal***
Playa del Inglès

ü Familievriendelijk bungalowpark
ü Gratis shuttlebus naar het strand 2km
verder
ü Veel animatie voor jong en oud

Paradise Valle Taurito****
Playa Taurito

H10 Playa Meloneras Palace*****
Playa Meloneras

ü Vlakbij het strand van Meloneras en aan de
toegankelijke strandboulevard
ü Zwembad met zwembadlift
ü Spacentrum aanwezig om helemaal tot rust
te komen

Gloria Palace Amadores****
Amadores

Gran Canaria behoort tot de Canarische
eilanden en is een geweldige
bestemming. Vooral de zuidelijke ligging
van het eiland zorgt voor een heel grote
zonzekerheid gedurende het hele jaar.
Een van de redenen waarom het tot
zo’n geliefde vakantiebestemming is
uitgegroeid. De lange zandstranden,
toffe badplaatsen en het schitterend,
afwisselend achterland zorgen voor een
gevarieerde en boeiende vakantie. De
ideale plek om van elke dag iets speciaals
te maken

Ook in ons aanbod:
üEugenia Victoria ***
üPalm Beach *****
üLopesan Villa del Conde*****
Meer info op
www.wetravel2.eu/gran-canaria

ü Direct aan het strand van Arguineguin
ü Verwarmd buitenzwembad met inloop
ü Gratis wellnessfaciliteiten

ü Toegankelijk waterpark inbegrepen in uw
verblijf
ü Goede ligging vlak aan het strand
ü Verzorgde kamers met zeezicht

Dubbel Olympisch goud voor Peter Genyn!
Tijdens de Paralympische
Spelen in Rio behaalde
Peter Genyn Olympisch
goud op de 100m en
400m rolstoelatletiek.
WeTravel2 is dan ook
zeer fier Peter te mogen
ondersteunen en zijn
voorbereidingen op
Lanzarote in goede
banen te hebben geleid.
We wensen Peter nog
veel succes bij zijn
volgende uitdagingen!

ü Ruime kamers met een groot balkon
ü Professioneel thalassocentrum met
zwembadlift
ü Gelegen op een klif met prachtig zeezicht

Partners
op de Canarische eilanden

Voordrachten
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. Hebt u nog een leuke locatie
in Vlaanderen in gedachten? Of zou u zelf
graag een infomoment bij u in de buurt
willen organiseren en kent u een
toegankelijke locatie? Laat het ons dan
zeker weten!
Onze agenda vindt u achteraan in dit krantje
en op www.wetravel2.eu/agenda

Meer info en prijzen op www.wetravel2.eu
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Bestemming in de kijker:
Barcelona is niet alleen
de ideale stad voor een
citytrip, maar ook voor een
zorgeloze vakantie. U 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 uw bezoek aan
deze grootstad helemaal
compleet.

Barcelona

Hotels
Hotel Ilunion Barcelona****

H10 Marina Barcelona****

Grupotel Gran Via 678****

Barcelona

Barcelona

Barcelona

ü moderne toegankelijke kamers
ü zwembadlift aan het rooftop-zwembad
ü gelegen in centrum Barcelona

ü zwembad met prachtig uitzicht over
Barcelona
ü vlak bij een halte voor de toegankelijke
metro
ü op 10 minuten van het strand

ü op wandelafstand van het oude centrum
ü buitenzwembad met zonneterras
ü vlak bij een halte voor de toegankelijke
metro

Ook in ons aanbod:
üHotel Ayre Caspe****
üHotel Ilunion Bel Arte****
üHotel Ilunion Almirante****
üHotel Ilunion Auditori****
Meer info op
www.wetravel2.eu/barcelona

Hotel Vincci Bit****
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Barcelona

Barcelona

ü rustige ligging, vlakbij het kalme strand en
de populaire wijk Poblenou
ü bushalte vlakbij
ü toegankelijk dakterras

ü nieuw kwaliteitsvol hotel
ü prachtig dakterras
ü zeer centraal gelegen

ü permanente medische assistentie
ü centrum goed bereikbaar met openbaar
vervoer
ü ruime appartementen

Langs het strand van Barcelona ligt
een gezellige boulevard met tal van
restaurants en een zicht op de zee. Vanaf
de boulevard zijn er houten loopplanken
voorzien die het mogelijk maken dichter
bij de zee te komen. Ook restaurants
en bars zijn er in overvloed, al wordt er
aangeraden zich eerst te informeren of de
toiletten goed toegankelijk zijn.

travel without limits

MICS Sant Jordi

Barcelona

Op vlak van toegankelijkheid scoort
Barcelona zeer goed. Sinds de
Olympische Spelen in 1992 en de
daarbij horende Paralympische Spelen is Barcelona heel toegankelijk
geworden voor mensen met een fysieke beperking. Veel hotels en
toeristische attracties werden aangepast, alsook het openbaar vervoer.
Zo kan je bijvoorbeeld genieten van het grote metronetwerk en ook de
stadsbussen beschikken over automatische hellingen. De bekende Hop on,
Hop off-bussen leiden je langs de meeste bekende plaatsen, terwijl je via een
koptelefoon kan luisteren naar allerlei informatie. Rolstoelgebruikers kunnen
door de achterdeur naar binnen, waar een plaats voor hen gereserveerd is.
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Yurbban Trafalgar Hotel***

TO
MUCHO GUS
TRAVEL
WeTravel2 en Esther maken samen
Barcelona nog een stuk toegankelijker!
Mucho Gusto Travel is een jonge
onderneming, opgericht door de
Belgische Esther, die toegankelijke trips
organiseert in Barcelona en Catalunya, met speciale
aandacht voor activiteiten voor reizigers met beperkte mobiliteit.
Zo kunt u 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 neemt u 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 uw wensen.

ZUID-SPANJE

Malaga en Marbella

Málaga is de hoofstad van de gelijknamige provincie en ideaal voor zowel een
zonvakantie, stedentrip als een weekendje weg. Het is tevens de perfecte uitvalsbasis
om Andalusië te ontdekken; het land van flamenco, tapas, zon, zee en strand, cultuur
en prachtige natuur. Het historisch centrum van Malaga is volledig autovrij, zodat u hier
heerlijk rustig kunt rond kuieren in de gezellige steegjes.
Marbella is een mondaine badplaats gelegen in Andalusië, aan de Costa Del Sol. Met
een jaarlijkse gemiddelde dagtemperatuur van 18,7°C, is het er een groot deel van
het jaar erg zonnig. Wilt u de exclusiviteit van Marbella ervaren, ga dan naar Puerto
Banús: de meest prestigieuze plezierhaven van de Middellandse Zee. Extra troef is
dat u uw strandvakantie kan combineren met een ongelofelijk aanbod aan culturele
bezienswaardigheden.
Kortom: in Malaga en Marbella is er altijd iets te beleven.

Ilunion Malaga****
Malaga

Finca Corasol - Alhaurin El Grande
Kleinschalige Finca (bed & breakfast) dat uitgebaat wordt door
een jong belgisch koppel, beiden verpleegkundige.
• Volledig aangepaste kamers en zwembad
• Alle nodige hulpmiddelen aanwezig
• Indien nodig kan zorg geboden worden
Vanaf 95,00 euro / kamer (kamer en ontbijt)

Net als de andere Spaanse hotels van de Ilunion-keten, kan je ook
hier een modern en comfortabel hotel verwachten. Het Ilunion Malaga
hotel, centraal gelegen en vlak aan de haven van Malaga, beschikt
over een zwembad, een fitness en een relaxerende spa en sauna. Ze
bieden een aantal toegankelijke kamers aan, met genoeg ruimte en
steeds een volledig aangepaste badkamer.

Dagelijks vluchten naar Malaga met Tuifly of
Brussels Airlines (vluchten vanaf 150,00 euro/p)

ALDEA LA QUINTA HEALTH RESORT is de ideale plek
aan de Spaanse Costa Del Sol om van het leven te genieten,
centraal gelegen tussen de mooiste golfbanen van ZuidSpanje. Wenst u te kuieren langs het strand, te shoppen en
dineren in het centrum van het oude Marbella of het mondaine
havenplaatsje Puerte Banus,
vanuit Aldea La Quinta Health Resort bent
u overal dichtbij.

ALDEA LA QU
INTA
HEALTH RESO
RT

Marbella

Aldea La Quinta Health Resort biedt u

• Herstel / revalidatie na medische ingreep, ziekte of
trauma

La Quinta Health Resort is een fantastische bestemming
waar een persoonlijke verzorging centraal staat. Alle kamers
beschikken over een zongericht terras met vergezicht op zee;
er is een centraal oproepsysteem (24/24 zorgpermanentie)
en de rolstoeltoegankelijke badkamers zijn uitgerust
met inloopdouche. Bovendien wordt een waaier aan
ontspanningsmogelijkheden aangeboden in een rustige
omgeving te midden van de prachtigste golfbanen van
Andalusië en op minder dan 10 minuten rijden van het strand
(shuttle dienst). Een aangepast buiten- en binnenzwembad ,
Fitness ruimte, Cinemazaal, Bibliotheek, Wellness,, Petanque
enz … Kortom, alles is aanwezig om zorgeloos te genieten !

• Sport, Vitaliteit & Wellness

• Korte en langdurige vakanties, ook voor overwinteren
• Permanent Assisted Living

Aldea La Quinta Health Resort is bovendien geheel
rolstoeltoegankelijk. Ook voor (alleenstaande) ouderen
die graag op vakantie wensen te gaan, biedt Aldea La
Quinta Health Resort een geborgen omgeving.

Vanaf 95,00 euro / pers. (half pension, op basis dubbele
bezetting)

EN
GROEPSREIZ
Omwille van deze fantastische troeven organiseert
WeTravel2 in 2017 groepsreizen naar Aldea La Quinta.
Het zachte klimaat en ligging maakt van deze locatie
immers de uitgelezen plek voor een aangepaste
wellnessvakantie in groep het hele jaar door.
Bovendien zal elke groepsreis vanuit België begeleid
worden waardoor u een aanspreekpunt hebt gedurende
uw volledig verblijf.

PROGRAMMA’S
Aldea La Quinta Health Resort biedt verscheidene
programma’s aan zoals Neuro-revalidatie, Cardo
revalidatie, verzorging na ziekenhuisopname, sport en
orthopedische revalidatie, Fysiotherapie, maar ook op
het gebied van wellness, sport en vitaliteit.

Meer info op www.wetravel2.eu/groepsreizen

!

Nieuw

NIERDIALYSE I.S.M. ALDEA LA QUINTA EN FINCA CORASOL

Meer info en prijzen op www.wetravel2.eu
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VAYAMUNDO

Oostende

Oostende en Houffalize
WeTravel2 en Vayamundo, bijna 60 jaar actief in het sociaal toerisme,
slaan de handen in elkaar om op een dynamische en hedendaagse
wijze het vakantieaanbod voor mensen met een beperking verder uit te
bouwen.

					
Oostende - de “koningin der badsteden” 				
heeft heel wat te bieden. Een lang strand, een
jachthaven, cultuur & architectuur,... De stad van kunstschilder James Ensor en
koning Leopold II ligt bovendien in het midden van de Belgische kust en is makkelijk
bereikbaar. En voor mensen met een fysieke beperking zijn er genoeg toegankelijke
plaatsen om er een prachtige en ontspannende vakantie van te maken. De stad
Oostende heeft op bepaalde plaatsen op het strand metalen platen aangelegd zodat
ook minder mobiele personen tot aan de vloedlijn geraken. De assistenten van
Zon, Zee, Zorgeloos zijn tijdens de vakantiemaanden op het strand aanwezig om
assistentie te bieden en u kan er zelfs gebruik maken van een strandrolstoel of een
driewielfiets.
Vayamundo Oostende
Zandkastelen bouwen, of flaneren op de dijk, vanuit vakantieclub Vayamundo
Oostende kan het allemaal. Het vakantiecentrum ligt op de zeedijk en biedt animatie
voor jong en oud. Vayamundo Oostende werd recent gerenoveerd, met de nodige
aandacht voor toegankelijkheid. U hebt er de keuze tussen een toegankelijke kamer
of appartement, die u beiden verzekeren van een aangenaam verblijf.
ü Ruime toegankelijke kamers en appartementen
ü Groot aanbod aan activiteiten in Oostende
ü Mogelijkheid tot verpleging en huur van hulpmiddelen

Houffalize

						
Houffalize is dé poort naar de
					
Ardennen! Nergens is onze natuur
immers nog zo puur en ongerept. Maar wist u dat de Ardennen nog veel méér
troeven hebben? In een straal van amper 45 minuten rond Houffalize valt er
ontzettend veel te beleven voor groot én klein! Denk maar aan shoppen in
Bastogne, een brouwerijbezoek in Achouffe of met de kids naar Houtopia.
Houffalize is dus de uitgelezen plek voor een gezinsvakantie in het hart van de
Ardennen.
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!
ü Volledig vernieuwde en ruime toegankelijke kamers (40m²)
ü Zwembad met glijbaan en toegankelijke wellness
ü Mogelijkheid tot verpleging en huur van hulpmiddelen

WeTravel2 en Vayamundo
op dezelfde golflengte.
Dat iemand in een rolstoel ook supersnel
kan zijn heeft Kristof Steegmans van
WeTravel2 bewezen.

Ontdek in Vayamundo Houffalize

‘de perfect toegankelijke hotelkamer’

De zaakvoerder van het faciliterend
gespecialiseerd reisbureau ontmoette
Jo De Bock, CEO van Vayamundo. Ze
hadden het over toegankelijk toerisme.
Vanuit de maatschappelijke opdracht
heeft Vayamundo uiteraard oor naar
de behoeftes van mensen met één of
andere beperking.
‘Op vlak van toegankelijkheid heeft
België nog een enorme achterstand
in te halen’ zuchtte de toch
strijdvaardige Kristof.
‘Ik droom al lang van de ultieme
toegankelijke kamer én sauna’
vervolgde hij.

‘Geen probleem’ antwoordde de CEO van
Vayamundo.

Samen genieten van een deugddoende vakantie in de n°1 clubs aan zee of in
de Ardennen
Kies zelf het aantal nachten in half- of volpension in combinatie met leuke
activiteiten en animatie, voor groot en klein, aangepast aan uw eigen behoeften
en beperkingen. Reizen op ieders maat!
Ontdek alle praktische info en mogelijkheden op www.wetravel2.eu
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Eén vergadering met de Voorzitter , Stefaan Vanthourenhout, was
voldoende om de handen uit de mouwen te steken.

‘Op minder dan vier maanden realiseerden we op een benedenverdieping in
Vayamundo Houffalize vier prachtige toegankelijke kamers, eerder suites, bovenop het
feit dat onze super wellness ook super toegankelijk is’
In het najaar zullen we met een mini-event deze kamers officieel in gebruik nemen en
schreeuwen we het van de daken. Met steun van WeTravel2 natuurlijk.
					

Jo De Bock, CEO van Vayamundo

België

Lekker dichtbij:

			
vakantie voor iedereen
			

Bij WeTravel2 proberen we ons
toegankelijk aanbod steeds uit te
breiden. Omdat ons eigen land ook
veel mogelijkheden biedt, hebben we
zowel aan de kust, in het binnenland als
in de Ardennen een heel aantal goede
toegankelijke hotels voor u geselecteerd.

Casa Ametza
Brasschaat

We kijken allemaal reikhalzend uit naar onze vakantie: even zalig nietsdoen en verlost zijn van dagelijkse
beslommeringen. Een welverdiende rust die iedereen verdient!

Hotels
Hotel Bero****
Oostende

ü milieuvriendelijke viersterrenkamers
ü ruime keuze aan wellness-behandelingen
ü in het centrum van Oostende

Opdat ook echt iedereen kan genieten van een deugddoende vakantie zorgt Casa Ametza (Baskisch voor
‘droomhuis’) voor toegankelijke vakantiehuisjes vlakbij de bruisende stad Antwerpen. Dankzij Toerisme Vlaanderen en
de gemeente Brasschaat staan er midden in de groene omgeving van het park van Brasschaat zes vakantiehuisjes,
die maximaal toegankelijk zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vakantieverblijven allemaal het A+
label hebben ontvangen. Ieder verblijf heeft zijn eigen specifieke aanpassingen. Er zijn huisjes voor kinderen
of volwassenen in een rolstoel, voor mensen met een visuele of auditieve beperking, voor mensen die zwaar
hulpbehoevend zijn of die nood hebben aan een prikkelarme omgeving. Is er extra nood aan thuiszorg of verpleging,
regelen we dit ook. Zo kan elk gezin bij Casa Ametza terecht.

Royal Astrid***

Hotel Europe****
Oostende

Oostende

ü in het centrum van Oostende
ü op 100 m van de zeedijk
ü vlot toegankelijk hotel

ü op 50 m van het strand
ü uniek wellnesscentrum
ü ideaal voor groepen

B&B Altijd genieten

’t Flockhof
Zerkegem

Damme

ü toegankelijke vakantiewoning
voor 8 personen
ü landelijke ligging
ü vlakbij Brugge en de kust

ü kleinschalige en gezellige B&B
ü uitgebreide recreatiemogelijkheden
ü verpleegster als gastvrouw

Middelpunt
Middelkerke

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

Vakantieverblijf De Dielis
Hamont-Achel

ü groepsaccommodatie
ü vakantieverblijf met zorg op maat
ü gelegen in het groen, aan de Nederlandse
grens

Ook in de rest van Vlaanderen bieden we u enkele leuke toegankelijke locaties.
Voor meer info, kijk op onze website www.wetravel2.eu/belgie
Meer info en prijzen op www.wetravel2.eu
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De Nederlandse Antillen
Waarom niet de Nederlandse
Antillen voor een heerlijk

Curaçao en Aruba

Curaçao

zorgeloze tropische vakantie?

U vindt er alle comfort aan een

Curaçao

azuurblauwe Caraïbische Zee

Willemstad
Mambo Beach
Jan Thiel

en baaitjes en lagunes op een

boogscheut van uw hotel. Aan

de vele stranden is het heerlijk

üRenaissance Curaçao Resort
Curaçao
& Casino*****
üAvila Hotel*****
üSanta Barbara Beach &
Golf Resort*****
üMorena Resort****

vallen flamingo’s en

zeeschildpadden te bewonderen
en Willemstad heeft een

prachtig kleurrijk historisch
stadsgedeelte. ‘BON BINI!’

Willemstad

Nieuwpoort

Ook in ons aanbod:

toeven, in de natuurgebieden

Sunscape Curaçao Resort,
Spa & Casino****

Spaanse Water

Meer info op
www.wetravel2.eu/curacao

Dolphin Suites***
Mambo Beach

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 de accommodatie 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 concreet positief verschil kan maken
in het leven van mensen!

ü
Enige all-in resort op Curaçao
ü
Brede waaier aan activiteiten voor
jong en oud
ü
Privéstrand

Aruba

Islandhop

pen

op de
dse Ant
illen

Nederlan

Combineer
Aruba & Cu
raçao
in één reis

Hotels
Holiday Inn Aruba Beach
Resort & Casino*****
Palm Beach

Hilton Aruba Resort,
Casino & Spa*****
Palm Beach

Palm Beach
Eagle Beach
Druif Beach
Aruba
Oranjestad

Princess Beatrix
Airport

Vluchten naar
ü
Tropisch resort aan een prachtig zandstrand
ü
Rolstoeltoegankelijke kamers op het
gelijkvloers met goede toegang tot het
zwembad
ü
Aan Palm Beach, vlakbij restaurants en bars
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ü
Een exclusieve vakantiebestemming
ü
Moderne en ruime toegankelijke kamers in
koloniaal Caraïbische stijl
ü
Aan Palm Beach

Aruba & Aruba
Curçao:
dagelijks vanuit Amsterdam

met

en KLM

Ook in ons aanbod:
üThe Mill Resort & Suites***
üDivi Aruba****
üBucuti Beach Resort & Tara
Suites****+
Meer info op
www.wetravel2.eu/aruba

Mexico

Mexico – van Maya’s
tot tropische stranden

Yucatán, het schiereiland van de Maya’s

Mexico, dat is tequila, taco’s, wuivende palmbomen,
prachtige zandstranden, dichtbegroeide jungles en een
rijke cultuur. Een unieke combinatie, geschikt voor ieder
type vakantie!

Wat precies zou het geheim zijn van de populariteit van
Yucatán? Is het de tropische zon, die het hele jaar door
onafgebroken van de partij is? Of eerder de verleidelijke pracht
van de appelblauwzeegroene Caraïbische wateren van de
Mexicaanse Golf? Of de tongstrelende keuken, met tortilla’s,
taco’s en vele varianten van hete sauzen die luisteren naar de
naam van een lokaal stadje, Tabasco? En dan hebben we het
nog niet eens gehad over de Mayatempels; adembenemende,
stille getuigen van een verdwenen beschaving. Het is
dan ook niet toevallig dat in Mexico Yucatán
‘het schiereiland van de Maya’s’
genoemd wordt. Bovendien
zijn heel wat van die
tempels verscholen in
het regenwoud, en krijg
je er als bezoeker de
soundtrack van de
Mexico
felgekleurde,
tropische
vogels zo
Yucatan
bij.

Hotels
Sandos Playacar Beach Resort & Spa*****
Playa del Carmen

ü Ingericht als een Mexicaans dorp, aan een mooi zandstrand
ü Gevarieerde buffetten
ü In het Riviera-gedeelte is de Select Club,
voorbehouden voor adults only!”

Rondreizen

Royalton Riviera Cancun*****
Cancun

Excursies
Vanuit uw hotel in Cancún bezoekt u een aantal van de
bezienswaardigheden die Yucatan herbergt. Daguitstappen
zijn mogelijk naar Tulum, Valladolid en Chichen Itza.
Daguitstap Tulum: het kleine stadje Tulum staat bij toeristen
vooral bekend als een Mayastad. Gelegen op een 12 meter
hoge klif, kan je genieten van een prachtig zicht op de Caribische zee.
In het dorp van Tulum kan je eten in typische restaurantjes of je kan
een van de vele Cenoten bezoeken.
Daguitstap Valladolid: deze stad laat je kennismaken met de typische Spaanse invloeden, in combinatie
met de klederdracht van de Maya’s die er nog steeds gebruikelijk is. Bezoek zeker de gezellige kerkje
verspreid over de stad en het prachtige Palacio Municipal.
Daguitstap Chichen Itza: de fameuze Mayastad Chichén Itzá is één van de hoogtepunten van Mexico.
Geniet van het zicht op één van de zeven wereldwonderen. De trappiramide of tempel van de gevederde
slang domineert het landschap. Het terrein zelf is vrij vlak en goed toegankelijk voor mensen in een
rolstoel. ’s Avonds geniet u van de Noches de Kukulcán, een prachtig lichtspel rond de bekende piramide
op de site van Chichen Itza.

Rondreizen
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid ook om al deze
bezienswaardigheden te combineren. Wilt u de ganse
regio beter leren kennen? Dat kan tijdens een rondreis
van 3 à 5 dagen, bezoekt u Tulum, Valladolid, Merida,
Uxmal, Celestun, Sotuta de Peon en Chichen Itza
en verblijft u in typische Mexicaanse Hacienda’s
Celestun
en een koloniaal hotel in Merida.

5-daagse rondreis in Yucatan

Uxmal

Cancún
Mérida

Yucatan
Valladolid
Chitzen
Itza

Tulum

ü Gloednieuw luxeresort
ü Adults Only gedeelte
ü Ruime toegankelijke kamers

Ook in ons aanbod:
ü Sandos Caracol Eco Resort*****
ü Platinum Yucatan Princess*****
ü H10 Ocean Maya Royale*****
ü Valentin Imperial Maya*****
ü Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort*****
ü H10 Ocean Coral & Turquesa*****
Meer info op
www.wetravel2.eu/mexico

Programma:

Dag 1: Bezoek aan Tulum en doorreis naar Uxmal
Dag 2: Van de ruïnes van Uxmal tot de hoofdstad
Mérida

Dag 3: Boottrip in Celestun en bezoek aan Gran Museo
del Mundo Maya in Mérida
Dag 4: Vertrek uit Mérida richting Chichen Itza

Dag 5: Bezoek aan de ruïnes van Chichen Itza en terugreis naar Cancún

Meer info en prijzen op www.wetravel2.eu
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Kenia

Afrika op z’n toegankelijkst

Kenia, de ultieme reisbestemming! Ontdek er de machtige natuur
en de ‘big five’ of ontmoet er de Masaikrijgers …
dankzij WeTravel2 toegankelijk voor iedereen!
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 Valley, ontmoetingen met de
Masaikrijgers … dankzij WeTravel2
toegankelijk voor iedereen. De reis van
uw leven, perfect begeleid en op maat van
uw wensen en mogelijkheden. Door de kust
van de Indische Oceaan krijgt relaxen en
genieten een nieuwe betekenis. U komt er
om uit te rusten van uw safariavontuur of
gewoon om te genieten van een heerlijke
tropische strandvakantie.
Onze safari’s worden individueel en volledig op maat uitgewerkt. Zo kiest u zelf wat
en wanneer u het wil zien, en reist u op uw eigen tempo. Wij helpen u graag om een
programma op te stellen dat volledig aansluit bij uw wensen. Meer info op onze website
www.wetravel2.eu/kenia

Kenia in groep: safari en strand
Ontdek onze toegankelijke reizen in kleine groep door de
Oost-Afrikaanse Diamant.

9 -daagse
safari

Kenia
Nairobi

Nairobi-Amboseli-Tsavo-Oost-Tiwi
Beach - Mombasa

Amboseli

Duur: 9 dagen / 8 nachten

Afreisdatum: voorjaar en najaar 2017

Tsavo Oost NP
Mombasa
Tiwi Beach

Programma: 1 n. Nairobi - 2 n. Amboseli
2 n. Tsavo - 3 n. Mombasa (strand)

Prijs per pers.: vanaf 1.780,00 eur*/p (excl. vluchten)
Op basis van 2 pers. in dubbele kamer min 4 deelnemers)

www.wetravel2.eu/groepsreizen

KENIA - STRAND
Sarova Whitesands****

Bamburi Beach

Ook in ons aanbod:
üBaboab Beach Resort & Spa,
Kole Kole****
üDiani Reef Beach
Resort & Spa*****
üAmani Tiwi Beach Resort ****
Meer info op
www.wetravel2.eu/kenia

AGENDA NAJAAR 2016 - VOORJAAR 2017
7-8-9 okt:

Expo50+ Genk

Contacteer ons zodat wij samen met u uw droomreis
waar kunnen maken!

11 okt:

Gastcollege toegankelijk reizen PXL Hasselt

18 okt:

Infoavond Cultuur Centrum Hasselt

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

25 okt:

Vakantiebeurs Huize Walden Malle

Volg ons:

29 nov:

Infoavond Caza Ametza Brasschaat

15 dec:

Infoavond Velotel Brugge

24 jan:

Infoavond De Warande Turnhout

21 feb:

Infoavond Ronse

14 tot 23 maart:
20-21-22 april:

Groepsreis Curaçao
REVA beurs Gent

		 www.wetravel2.eu/agenda

www.facebook.com/WeTravelToo
www.twitter.com/WeTravelToo
www.pinterest.com/WeTravelToo
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Kijk dan op www.wetravel2.eu/agenda of schrijf u op onze
website in op onze nieuwsbrief.

9038/1502.1342

Verantwoordelijke uitgever: WeTravel2 - xks consulting bvba
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* Meer details over de prijzen zie www.wetravel2.eu.

ü aan Bamburi Beach
ü zwembad met inloop
ü zeer goed aangepast luxeresort

Inbegrepen in onze groepssafari’s:
üPrivégebruik van een aangepaste safariminibus met driverguide
üVerblijf in toegankelijke lodges / tenten
üAccommodatie op basis van volpension
üSafaritochten
üInkomgelden parken
üDrinkwater in de auto
üLidmaatschap Flying Doctors

