Vakantiereis voor individuele
“plantrekkers” met een handicap en
gezinnen mét hun kind met handicap

Alanya, Turkse Rivièra
29 oktober t.e.m.
5 november 2011
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Tijdens de herfstvakantie 2011 gaan wij weer
VOLUIT voor een fijne vakantiereis!
Van zaterdag 29 oktober tot zaterdag 5 november 2011 bieden wij een reis aan volgens onze
gekende formule naar Alanya, Turkije.
We reizen met een rechtstreekse vlucht vanuit Eindhoven naar Antalya en verblijven in het all inclusive 5
sterren hotel MC Arancia Resort.
Hebt u interesse in deze reis met optioneel begeleiding voor personen met een handicap? Dan zal de inhoud
van deze brochure u vast interesseren! Lees vooral verder!!
Het Voluntas Voluit Vakantie-team
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De omgeving
In Centraal-Anatolië heerst op en rond het ongeveer 1000 m hoge plateau in de zomermaanden een erg
droog en heet klimaat. De vele velden zijn er dan geel gekleurd. In de winter is het er echter koud en kil en
kan er op sommige plaatsen zelfs sneeuw vallen.
De weinige regen in deze streek valt hoofdzakelijk in het voorjaar. De velden en weiden zijn dan groen
gekleurd vol met kleurrijke bloemen en struiken. De streek is, ondanks haar vruchtbare grond, weinig
aantrekkelijk voor de landbouw. Het houden van vee, heeft in deze streek nog steeds een prominente rol.
De kuststreek kent eerder een mediterraan klimaat, met ongeveer 300 dagen zon per jaar. In de zomer is het
er – voor de meeste mensen althans – eerder te warm. Het is er vooral aangenaam in de lente en in de
herfst.
Toerisme ter plaatse
Uitstappen zoals jeep safari, boottoer, rafting zijn mogelijk (niet inbegrepen in de prijs).
Alanya
Alanya is nog niet al te toeristisch uitgebouwd zodat men in het dorp, en de dorpen er rond, nog kan
kennismaken met de echte Turkse cultuur. Met een permanent uitzicht op het Taurusgebergte is het een
echte aanrader. Dit zowel voor strand- , avontuur-, en culturele vakanties.
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Verblijf ter plaatse
Dit jaar hebben we gekozen voor het 5 sterren hotel MC Arancia Resort, een hotel geopend sinds 2006.
Het is gelegen in Konaklı, een district van Alanya. Het ligt 110 km van de vlieghaven Antalya Airport, 50 km
van Side, 5 km van Avsallar en 10 km van Alanya. Het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum is op een
afstand van 500 m en het dichtstbijzijnde ziekenhuis 10 km. Voor korte trips naar Antalya en Alanya zijn
vervoer per taxi of minibus het meest geschikt.
Faciliteiten, sport & ontspanning, voorzieningen voor de kids
Het hotel heeft een grote tuin en een 300 m lang strand. Het gebouw bestaat uit 1 blok van 7 verdiepingen.
Het hotel beschikt over volgende voorzieningen: 4 panoramische liften, 1 groot buitenzwembad, 1
binnenzwembad, 2 kinderzwembaden, 1 waterglijbaan, een kinderspeeltuin, een kinderclub, sportcentrum,
Turks bad, Fins bad, sauna, schoonheidscentrum, wellness centrum, internetcafé, bowling, biljardtafels,
tafeltennis, een conferentiezaal, 3 kleine ontmoetingskamers, amfitheater, disco, tennisveld, strandvolleybal
& strandvoetbal.
De kamers
Grootte: 26-28 m². Stijl: modern ontwerp.
Het volgende is voorzien in de kamers van MC Arancia: smart card slottechnologie, centrale airco, tv,
satelliet, minibar, muziekservice, safe (te huur), haardroger, telefoon, badkuip, wc en een balkon.
Het hotel heeft ook een aantal kamers voor personen met een fysische handicap (rolstoelgebruikers).
Tot slot zijn er ook enkele (grotere) familiekamers ter beschikking (36-40 m²). Contacteer ons voor meer
inlichtingen hieromtrent.
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Restaurants & bars
Ontbijt, lunch, avondmaaltijd worden geserveerd als open buffet in het hoofdrestaurant met een grote
variëteit aan lekkere menu's. MC Arancia heeft ook 2 à la carte restaurants. Tijdens de dag kunnen de
gasten terecht in een snackbar.
Er is ook dieetvoeding verkrijgbaar als alternatief, alsook speciale kindermenu's. U kunt genieten van de
mediterraanse en Ottomaanse keukens in de à la carte restaurants.
Het hotel heeft maar liefst 10 bars: lobby-, bier-, wijnbar, ... Deze bars hebben specifieke openingsuren.
Tijdens de dag is er altijd 1 open voor een snack & een drankje.
Contactgegevens hotel MC Arancia Resort Hotel
• Adres

: İskele Mevkii, Konakli / Alanya / Antalya -Türkiye

• Tel.

: 90 (242) 565 04 26

• Fax

: 90 (242) 565 04 40

• E-mail

: info@mcgrouphotels.com

• Web

: http://www.arancia.mcgrouphotels.com/

Links op het web naar filmpjes en afbeeldingen van het hotel
http://www.myhotelvideo.com/nl/media/72359/arancia+resort+turkije+turkse+rivi%C3%A8ra+konakli
http://www.myhotelvideo.com/nl/media/461935/arancia+resort+turkije+turkse+rivi%C3%A8ra+konakli
http://www.myhotelvideo.com/nl/media/489317/arancia+resort+turkije+turkse+rivi%C3%A8ra+konakli
http://www.myhotelvideo.com/nl/hotel/70282/arancia+resort+turkije+turkse+rivi%C3%A8ra+konakli

Begeleiding van Voluntas-vrijwilligers
Wie dit wenst, kan beroep doen op vrijwillige assistentie. Deze assistentie zal de deelnemer met handicap
begeleiden bij alle activiteiten die hij of zij kiest tijdens de vakantie. De assistentie is beschikbaar vanaf
vertrek op vlieghaven Eindhoven tot terugkomst op diezelfde luchthaven. Begeleiding is een optie, geen
verplichting. Geef bij uw inschrijving aan of en welke begeleiding u wenst van Voluntas.
De begeleiding voorziet indien gewenst ook dagelijks een activiteitenprogramma voor onze reizigers met een
handicap, zodat hun familieleden met een gerust hart eens een uitstapje kunnen maken in de buurt.
Begeleiding is dus optioneel. Nog een mogelijkheid is dat u uw eigen begeleider laat meereizen, onder de
zelfde voorwaarden als Voluntas-begeleiders. Voor meer info over die voorwaarden, neem contact op met
Voluntas.
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De reis
Op 29 oktober 2011 vertrekken we per vliegtuig vanuit de luchthaven van Eindhoven met als bestemming de
luchthaven van Antalya (Turkije).
Op 5 november 2011 komen we terug aan in Eindhoven.
Meer details (precieze tijdstippen) volgen later.

De transfers (beide richtingen) in Turkije tussen de luchthaven van Antalya en het hotel in Alanya zijn ook
inbegrepen in ons aanbod.
Het enige waar u zelf voor moet zorgen zijn de lokale transfers in België/Nederland (Eindhoven). Mocht dit
voor u onmogelijk te regelen zijn, gelieve ons dan te contacteren. Dan zoeken we samen naar een
alternatieve oplossing.
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Tarieven en overzicht mogelijkheden
Onderstaande prijzen zijn ALL IN en PER PERSOON:
• Hotel all in
• Vliegtickets
• Transfers in Turkije (tussen luchthaven en hotel).
Tarief

triple kamer
dubbel kamer
single kamer
640,00 EUR
565,00 EUR 770,00 EUR

Excursies niet inbegrepen!

Begeleidingsopties
Voluntasbegeleiding standaard
Voluntasbegeleiding 1 op 1
Eigen (PAB-)assistent meereizend aan voorwaarden Voluntasbegeleiding

395,00 EUR
512,00 EUR
Contacteer ons

DEELNAME KAN MITS INSCHRIJVING EN BETALING, TEN LAATSTE OP 31 MEI 2011 !!!
• Na inschrijving maken wij voor u een onkostennota op. Vervolgens dient de betaling te gebeuren, ten
laatste op 31/05/2011
(rekeningnummer Voluntas vzw 220-0360523-10 met mededeling “Turkijereis 2011 familienaam”).
Toeristenvisum
• Op de luchthaven in Turkije moet een tijdelijk visum gevraagd worden. Naast identiteitskaart en
boardingpapieren (niet in bagage, wel op zak!) moet u hiervoor cash geld voorzien. Dat bedrag per
persoon kan veranderen en zetten we daarom niet in deze brochure. Later zullen we u hierover nog
informeren.
Accommodatie
• Dubbel kamer is het standaardtarief. Uiteraard is triple kamer goedkoper & single kamer duurder.
• Sommige kamers zijn aangepast aan personen met een fysische handicap.
• Het hotel heeft ook een aantal (grotere) familiekamers (staat niet in prijslijst hierboven).
Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken.
• Elders in deze brochure vindt u nog meer detailinfo over de voorzieningen van de kamers.
Optie specifiek voor Plantrekkers
• Plantrekkers kunnen indien gewenst samen 1 accommodatie (dubbel kamer) reserveren om de
kost van het verblijf te delen. Wij zoeken samen met u uit welke plantrekkers het beste bij elkaar
passen om samen op een kamer te verblijven. Wij zullen ook een kennismakingsmoment voorzien.
Begeleiding (optioneel)
• Begeleiding door een Voluntas-vrijwilliger: dagelijks van 9u tot 18u.
• Begeleiding start en eindigt op de luchthaven van Eindhoven.
• Standaardbegeleiding houdt in: 2 begeleiders per 3 assistentieaanvragers.
• 1 op 1 begeleiding is duurder, maar we bedoelen dan ook letterlijk 1 op 1.
• Indien geen begeleiding: dan verwachten wij ook dat de persoon met handicap van ons geen
begeleiding nodig heeft.
Annulatieverzekering
Wij raden u aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij Ethias
(http://www.ethias.be/nl/prd/A2PR080/Particulieren/Verzekeren/Vrije_tijd/Annuleringsverzekering.htm).
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Aanvraag tot deelname aan een door Voluntas vzw georganiseerde reis
Naam: Dhr./Mevr.........................................................................
Adres:.....................................................................................
Postcode:............Gemeente:........................................................
E-mail:.................................................. Tel./Gsm:......................
Wenst deel te nemen aan de herfstvakantiereis 2011 naar Alanya, Turkije van zaterdag
29 oktober tot en met zaterdag 5 november 2011.
--------BASISFORMULE---------------------------------------------------------------------------------Ik/wij ga(an) als
[ ] gezin/familie met een kind met een handicap
[ ] zelfstandige reiziger (plantrekker)
met ............ perso(o)n(en) (vul per persoon een inlichtingenfiche in)
--------VERBLIJF----------------------------------------------------------------------------------------en wens(en) te verblijven:
[ ] optie dubbel kamer (standaard)
[ ] optie triple kamer
[ ] optie single kamer
[ ] speciaal: optie familiekamer (contacteer ons voor meer info)
optioneel:
[ ] kamer aangepast aan personen met fysische handicap
--------BEGELEIDINGSOPTIE--------------------------------------------------------------------------[ ] met standaardbegeleiding van een Voluntas-vrijwilliger tijdens de vakantie
[ ] met 1 op 1 begeleiding van een Voluntas-vrijwilliger tijdens de vakantie
[ ] met eigen (PAB-)assistent, naam:..............................................................,
die aan de zelfde voorwaarden meereist als de Voluntas-vrijwilligers

Datum van aanvraag:............................................
Handtekening ouder/voogd/begeleider:

Ik ga hierbij akkoord met de algemene reisvoorwaarden van Voluntas vzw (volgende
pagina).
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Algemene Reisvoorwaarden
Bij inschrijving en deelname erkent de gebruiker kennis genomen te hebben van onderhavige algemene
voorwaarden en aanvaardt hij deze ook.
INSCHRIJVING TOT DEELNAME AAN DE REIS
1. De inschrijving gebeurt door het invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier en te
bezorgen aan VOLUNTAS VZW . De aanvraag zal door VOLUNTAS VZW worden behandeld en er zal
een inschrijvingsformulier ter acceptatie worden voorgelegd. De inschrijving is definitief en geldig
wanneer deze werd ondertekend door zowel de inschrijver als VOLUNTAS VZW. Bij acceptatie
vragen wij een voorschot van 10% van het totale bedrag vermeld op het inschrijvingsformulier. De
inschrijving is definitief nadat VOLUNTAS VZW het voorschot binnen de vooropgestelde termijn op
haar bankrekening ontvangen heeft.
2. VOLUNTAS VZW behoudt zich het recht voor om na bespreking op de raad van bestuur,
inschrijvingen te weigeren en zal dit dan ook zo vlug mogelijk meedelen aan de betrokken
personen met een motivatie van de beslissing. Reeds betaalde voorschotten zullen terugbetaald
worden.
3. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier en het voorschot krijgt u van VOLUNTAS VZW een
bevestiging met de vermelding van het te betalen saldo, welke uit eigen beweging moet voldaan
worden binnen de vooropgestelde termijn(en). Betalen in schijven is mogelijk.
4. Het niet betalen van het saldo leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.
5. Zolang er plaatsen zijn kan men inschrijven, maar indien het aantal beschikbare plaatsen volzet is
voor de vooropgestelde inschrijvingsdeadline, wordt er onder geen beding afgeweken van deze
termijn.
VERZEKERING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
1. VOLUNTAS VZW zal de vooropgestelde reis naar best vermogen organiseren maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen op het aanbod door derden. Medewerkers /
vrijwilligers zijn BA verzekerd.
2. VOLUNTAS VZW sluit onder geen beding een annulatieverzekering af voor de reeds gestorte
bedragen. Bij verbreking (enkel schriftelijk mogelijk) van het contract door de inschrijver zullen
deze bedragen dus niet terug betaald worden door VOLUNTAS VZW. De inschrijver is zelf
verantwoordelijk voor het afsluiten van een annulatieverzekering. De inschrijver doet er best aan
om contact op te nemen met zijn verzekeringsagent om na te gaan of zijn polis deze extra risico’s
dekt tijdens de reis.
3. De opgelegde voorwaarden, zowel deze van VOLUNTAS VZW als deze van de eigenaar van het
vakantiedomein/hotel, dienen gerespecteerd te worden en zullen bij inbreuk met financiële
weerslag voor de vereniging aanleiding geven tot terugvordering van de geëiste bedragen.
4. De verantwoordelijkheid voor de inboedel, de aanwezige bagage ligt bij de gebruiker en dient
spontaan door hem in orde gebracht te worden.
5. Vrijwillige en onvrijwillige schade toegebracht aan derden vallen ten laste van de betrokken
deelnemer.
6. VOLUNTAS VZW kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van
persoonlijke bezittingen.
7. Vrijwillige of onvrijwillige materiële schade of vernieling toegebracht aan hotel, woning of
materieel in gebruik door VOLUNTAS VZW vallen ten laste van de verantwoordelijke en zullen
teruggevorderd worden door de vereniging.
VERBREKING EN KLACHTEN
1. Verbreking van de reisovereenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Bij verbreking van het contract
door de inschrijver zullen deze bedragen dus niet terug betaald worden door VOLUNTAS VZW.
2. Klachten betreffende het aanbod en diensten van VOLUNTAS VZW aangaande de reis dienen
binnen een redelijke termijn (5 dagen) na de reis schriftelijk te worden overgemaakt t.a.v. de
directie van VOLUNTAS VZW.

Pagina 9/11

Inlichtingenfiche reizigers (in te vullen voor elke persoon, inclusief assistentie!)
Inschrijver: __________________________
Reis: _______________________________________

Reiziger
NAAM:.....................................................................................................
VOORNA(A)M(EN) zoals vermeld op identiteitskaart:..............................................
.............................................................................................................
ROEPNAAM:...............................................................................................
GESLACHT:...........................................
ADRES:....................................................................................................
POSTCODE:............................ GEMEENTE:....................................................
TEL.:..................................GSM................................FAX...........................
E-MAIL:....................................................................................................
KAN ZWEMMEN JA/NEE*

Identiteitsgegevens
IDENTITEITSKAARTNUMMER:...........................................................................
GELDIG van:...................................... tot:..................................................
GEBOORTEDATUM:......................................................................................
HANDICAP: JA/NEE*
VAPH-NUMMER:..........................................................................................
ROLSTOELGEBRUIKER JA/NEE* manueel/elektrisch*

Contactpersoon (tijdens de reis)
NAAM :....................................................................................................
VOORNAAM:..............................................................................................
TEL./GSM:................................................................................................
E-MAIL:....................................................................................................
VERWANTSCHAP: OUDER/VOOGD/BEGELEIDER*
* Schrappen wat niet past
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Praktische informatie
Inschrijven voor deze reis kan tot uiterlijk 31 mei 2011.
Opgelet: ook de betaling dient tegen die datum te zijn gebeurd.
Wees er dus snel bij!
Voor verdere inlichtingen of inschrijvingen kan u terecht bij Nicky & Glen:
• Glen (projectmedewerker): telefonisch op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
9 en 17u op het nummer 03/647 02 88.
Via e-mail op voluitvakanties@voluntas.be
U kunt indien gewenst papieren exemplaren van deze brochure vragen via Glen.
• Nicky (reisleider): tel. 03/322 44 31 of e-mail nicky24@telenet.be
Het Voluntas Voluit Vakantie-team:
• Medewerkers Voluntas
• Vrijwilligers Voluntas o.l.v. Nicky
Voluntas vzw
Terlindenhofstraat 150
2170 Antwerpen
www.voluntas.be
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