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Een verwenreis Turkije: EEN DROOM ! 
Verblijf met bekende Nederlandstalige zangers! 

 

Na onze vakantiereis naar Griekenland in de herfstvakantie van 
2014, willen we u via deze brochure informeren over onze 
volgende reis. In april 2016 reizen we naar Turgutreis. Dat is een 
deelgemeente van de havenstad Bodrum, in de Oudheid een 
periode een deel van Griekenland. 
 

Bodrum (Grieks: Halikarnassos) is een stad aan de zuidwestkust 
van Turkije aan de Golf van Gökova. Het ligt tegenover het 
Griekse eiland Kos, en heeft veel te bieden aan toeristen: zee en 
strand maar ook boeiende cultuur en geschiedenis. 

 

Hotel: Vera Aegean Dream Resort ***** 
Ligging: Dit gezellige aangepaste familiehotel ligt direct aan het 
strand en de boulevard, slechts 1½ km afstand van het levendige 
centrum van Turgutreis en 18 km van Bodrum. De locatie biedt 
een schitterend uitzicht op de Egeïsche zee. 

 

Voluntas biedt begeleiding aan voor mensen met een handicap. 
Hebt u interesse in deze reis van zondag 17 april tot zondag 24 
april 2016? Lees dan vooral verder! Aarzel niet om ons te 
contacteren als u vragen hebt! 

 

Het Voluntas-Vakantieteam 
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Verblijf ter plaatse 

Accommodatie: Dit compact gebouwde en overzichtelijke hotel bestaat uit een 
hoofdgebouw en een Selectgebouw met 3 etages en heeft 250 kamers. De standaard 
kamers zijn eenvoudig maar comfortabel ingericht met dressoir, zitje met koffie en 
theefaciliteit, satelliet TV, minibar (bij aankomst gevuld), safe, centraal geregelde 
airconditioning en een toegankelijk terras of balkon met meubilair. Badkamer met douche, 
toilet en haardroger. Tegen meerprijs zijn er select kamers met zeezicht en familiekamers 
met een extra slaapkamer te boeken. 

Dit hotel heeft 18 rolstoelvriendelijke standaardkamers waarvan wij er voorlopig 5 hebben 
gereserveerd (25 m2, linoleumvloer, tuinzicht) in het hoofdgebouw, allen op de begane 
grond, zeer centraal ten opzichte van de faciliteiten. 

Inrichting badkamer: 

 Eenvoudig maar functioneel 

 Voldoende bewegingsruimte 

 Drempelloze onderrijdbare douche 

 Onderrijdbare wastafel met gekantelde spiegel 

 Toilet, bij 10 kamers uitgerust met beugels 

 Alarm telefoon 

 haardroger 
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Verblijf ter plaatse 

Faciliteiten: Dit sfeervolle hotel is heel overzichtelijk gebouwd met het zwembad als 
centrale punt. Bij binnenkomst treft u rondom de receptie een loungeruimte aan met 
comfortabele zitjes en de Lobby Bar. Vanaf deze bar kunt u met uw drankje naar de 2 
binnentuinen waar u neerstrijkt om even van de stilte te genieten. Hier is ook de patisserie 
gevestigd waar u de hele dag terecht kunt voor zoetigheden, Turkse broodjes en ijsjes. 

Het buffetrestaurant heeft een serre en groot buitenterras, beiden met een prachtig 
uitzicht op de omgeving. Natuurlijk kunt u eens iets anders proberen en kiezen uit het 
Italiaanse restaurant aan het water, het Vis restaurant met zicht op het eiland Kos of de 
traditionele gerechten in het Turkse restaurant in tent vorm. 

De a la carte snackbar naast het zwembad biedt een ruime keus aan Internationale en 
meer pittige tussendoortjes maar u kunt hier ook lunchen. Bij het Activitycenter ligt een 
beetje verborgen de Gözleme tent waar ‘s-middags verse Turkse pannenkoeken 
gebakken worden. 

Bij de Pool Bar kunt u terecht voor warme en koude dranken en allerlei cocktails en in het 
naastgelegen Selectgebouw is nog een bar aanwezig. De Starlight Bar op de 3e etage 
verdient een extra vermelding, het biedt een spectaculair uitzicht op de Egeïsche Zee, 
Turgutreis en Kos. Een ideale locatie om te borrelen voor of na het diner. 

Het centraal gelegen zwembad (met lift en brede inlooptrap) is het middelpunt van spel en 
sport gedurende de dag. Rondom het zwembad en aan het goed bereikbare strand kunt u 
gebruik maken van de bedjes, matrasjes en parasols. Dit hotel heeft 2 brede pieren waar 
het heerlijk toeven is. Er is ook een relax bad (geen lift) aanwezig bij het naastgelegen 
Selectgebouw. 

Verder treft u een Spa en Wellness centrum met verwarmd binnenbad (geen lift), 
Beautysalon met kapsalon en pedicure. Gun uzelf een ontspannende massage tijdens de 
vakantie  

Naast de vele sport en mogelijkheden zoals fitness, balspelen, tennis, beachvolley en 
watersport, zorgt ook het actieve animatieteam voor veel spel en sportvertier voor jong en 
oud gedurende de dag en in de avonduren kunt u genieten van shows, sketches, 
karaoke, dans en muziekoptredens (ook bekende Nederlandstalige zangers). De kleine 
gasten vermaken zich prima bij het glijbanen bad, speeltuin en de mini-club. 

Ultra All Inclusive (24-uurs) concept: Ontbijt, lunch, diner in buffetvorm, 1 x per 
verblijf diner in een van de a la carte restaurants (reserveren), snacks a la carte in de 
snackbar, Turkse pannenkoekjes, gebak, broodjes en ijsjes in de patisserie, lokale 
alcoholische drankjes en softdrinks, geselecteerde importdranken, midnight snacks, 
handdoekenservice, Turks bad en sauna. 

Tegen betaling: Geïmporteerde dranken, verse sappen, roomservice, watersport, 
alle massages en schoonheidsbehandelingen, meerdere diners in een van de a la carte 
restaurants (kleine toeslag en reserveren), alle transfers. 

Bijzonderheden: Het Vera Aegean Dream Resort is een uitstekende 
vakantiebestemming voor alle doelgroepen. Het heeft een levendige maar familiaire sfeer 
en is zeer centraal gelegen. Het hotel en faciliteiten zijn goed toegankelijk gemaakt. Het 
gezellige centrum met vele winkeltjes en mooie haven is via de boulevard die langs het 
strand loopt eenvoudig te bereiken. Een aanrader voor alle doelgroepen. 
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Programma 

Opmerking vooraf: de uitstappen zijn volledig optioneel. U 
kunt dagelijks ter plaatse kiezen. Zo kunnen we rekening 
houden met het weer. Als u liever uw eigen gang wilt gaan, 
dan kan dat ook. 

Excursie Prijs per persoon 
op basis van min 4 pers. 

Turgutreis markt GRATIS aangeboden door Mare Tours 

Kos  € 30.00 

Boottrip  € 35.00 

Paintball  € 35.00 

Peninsula tour  € 35.00 

Dorpentocht  € 35.00 

Jeep safari  € 45.00 

Buggy safari  € 40.00 

Efeze  € 45.00 

Bodrum Markt  € 45.00 

Shuttle service Bodrum centrum  € 15.00 ( € 20.00 pp indien minder als 
4 personen ) 

Uitstappen buiten dit aanbod zijn uiteraard ook mogelijk. 
Er is openbaar vervoer. 

En vergeet ook niet dat het aanbod ontspanning, vertier, animatie, wellness, 
eten en drinken rond de klok zo uitgebreid is, dat sommigen het terrein van 
het hotel amper zullen willen verlaten ! 

Onze intussen welbekende dagboeken gaan mee. Vergeet niet om 
handtekeningen te verzamelen van de artiesten! 
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Wie al eens is mee geweest met onze Turkijereizen weet wat “all-in” betekent. En nu hebben we 
“ULTRA all-in”. U kan zoveel eten en drinken als u wil van vroeg ’s morgens tot laat ’s nachts. 

Als u nood hebt aan een speciaal dieet, gelieve ons dit dan tijdig te laten weten, zodat wij het hotel 
op de hoogte kunnen stellen. 

Eten & drinken 

Begeleiding van Voluntas 

Voluntas biedt zorg/begeleiding aan voor personen met een handicap. 

Wij bekijken vooraf de nood aan ADL-hulp en bepalen hiermee hoeveel begeleiding er nodig is (dit 
kan 1 op 1 begeleiding zijn). Bekijk de prijzen van de zorgondersteuning van het hotel (die rekenen 
goed door). Om het voor jullie financieel haalbaar te houden, nemen wij eigen begeleiders mee, die 
een deel van hun reiskosten zelf betalen. 

Voor personen die enkel standaardbegeleiding nodig hebben (lichte zorgbehoefte), start de 
begeleiding om 9:00 en eindigt deze om 18:00. 
Mensen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben, krijgen begeleiding van 9:00 tot 21:00 of zelfs 24 uur 
op 24, indien hun zorgbehoefte dit naar onze bepaling vereist. 
Mensen die naar onze bepaling geen 1 op 1 nodig hebben maar dit toch wensen (luxe persoonlijke 
assistentie), betalen de hoogste prijs voor begeleiding (van 9:00 tot 21:00). 
Let wel dat 1 op 1 begeleiding niet non-stop door één en dezelfde persoon gegeven kan worden. 
Deze taak wordt per deelnemer over enkele begeleiders verdeeld. 

Van elke deelnemer die begeleiding geniet, moet er een inschrijvings– en anamneseformulier 
ingevuld worden. Contacteer ons voor meer info. 

Heen– en terugreis, bagage 

We reizen per vliegtuig. Maximum gewicht ruimbagage pp. is 20 kg. De handbagage mag maximum 
6 kg pp. wegen met een maximum grootte van 20cm x 40cm x 55cm. 

Transfers in Turkije tussen vlieghaven en hotel zijn inbegrepen. Al het vervoer is voorzien voor 
rolstoelgebruikers (voertuig met lift). 

Infomoment 

Er zal nog een infomoment worden gepland. Dit zal plaatsvinden in de hobbyzaal van Voluntas 
(Terlindenhofstraat 150 te 2170 Merksem). Het wordt sterk aanbevolen hierop aanwezig te zijn, 
want het is de enige kans om kennis te maken met de groep en de begeleiding. Laat een seintje om 
ons te informeren met hoeveel personen u komt. Maar eerst zullen we u de datum en het tijdstip van 
het infomoment nog laten weten. 

De reisleidster en het volledige begeleidersteam zullen aanwezig zijn. De vakantiereis wordt 
voorgesteld en besproken. Ook het moment om vragen te stellen. 

Vereiste documenten 

- Identiteitskaart geldig tot 6 maanden na retour 
- Visum Turkije 
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Inschrijving voor een door VOLUNTAS VZW georganiseerde reis 
Naam: Dhr./Mevr......................................................................... 
Adres:..................................................................................... 
Postcode:............Gemeente:........................................................ 
E-mail:.................................................. Tel./Gsm:...................... 
Schrijft zich en/of andere(n) in voor deze vakantiereis van 17 april tot 24 april 2016 
Ik/wij (vul per persoon ook een inlichtingenfiche in) ga(an) als (schrappen wat niet past): 

gezin, koppel, broers/zussen, single, met eigen assistent 
met .......... perso(o)n(en) van wie ……………… rolstoelgebruiker(s) 

In linkerkolom van tabel kunt u aankruisen 

 

Vijfsterrenhotel Vera Aegean Dream Resort, Bodrum, Turkije 
8 dagen / 7 nachten ULTRA all-in 
Ook inbegrepen: 
- Vluchten Brussel - Bodrum heen en terug, rechtstreekse vlucht 
- Luchthaventaksen, veiligheidstaksen, brandstof 
- Aangepaste transfers luchthaven - hotel heen en terug 
- Annuleringsverzekering basisformule van Allianz Global Assistance 

 

 
Prijs op basis van dubbel kamer 
(* 10% vroegboekkorting indien u boekt voor 15/11/2015 en u het voorschot betaald 
hebt van 350 euro pp., meer info op volgende pagina) 

(1031 euro pp.) 

928 euro pp.* 

  
Toeslag single kamer 
(* 10% vroegboekkorting indien u boekt voor 15/11/2015 en u het voorschot betaald 
hebt van 350 euro pp., meer info op volgende pagina) 

(150 euro pp.) 

135 euro pp.* 

  

Met basisbegeleiding tijdens verblijf en de uitstappen op basis van de door Voluntas 
bepaalde nood aan begeleiding (zorgbehoefte) 
- Standaardbegeleiding (lichte zorgbehoefte) van 9:00 tot 18:00 
 

Inbegrepen in de 
prijs 

 
- 1 op 1 begeleiding wegens zwaardere zorgbehoefte van 9:00 tot 21:00 
- 1 op 1 begeleiding wegens zwaardere zorgbehoefte 24 uur op 24 
Bij 1 op 1 begeleiding wordt de taak verdeeld over meerdere begeleiders 

Bespreekbaar 

  
- 1 op 1 begeleiding wanneer die in het kader van de werkelijke zorgbehoefte 
overbodig is (van 9:00 tot 21:00) 
Bij 1 op 1 begeleiding wordt de taak verdeeld over meerdere begeleiders 

595 euro pp. 

 
Vervanging inbegrepen annuleringsverzekering door een uitgebreidere annulerings- en 
bijstandsverzekering met exclusieve waarborgen (formule Top Selection met exclusieve 
garanties) van Allianz Global Assistance 

21 euro pp. 

 Turks visum is verplicht (Mare Tours kan dit voor u reserveren) 
Ter info: ook identiteitskaart geldig tot 6 maanden na retour is verplicht ! 

20 euro pp. 

Datum van aanvraag:............................................ 
Handtekening ouder/voogd/begeleider: 
 
 
 
Ik ga hierbij akkoord met de algemene reisvoorwaarden van VOLUNTAS VZW op de volgende pagina. 



8 

 

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 

De inschrijving gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en te 
bezorgen aan VOLUNTAS VZW. Schrijf 350 euro pp. aan voorschotten over naar de rekening 
van VOLUNTAS VZW (IBAN: BE41 2200 3605 2310, BIC: GEBABEBB) met 
overschrijvingsmededeling “Turkije 2016” + volledige naam van de deelnemer(s). Indien gewenst 
bezorgt VOLUNTAS VZW een ontvangstbevestiging. De inschrijving is definitief nadat 
VOLUNTAS VZW de voorschotten binnen de vooropgestelde termijn op haar bankrekening 
ontvangen heeft. 
Later volgt de factuur waarop de voorschotten reeds zullen zijn afgetrokken. 

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. 

 
 
VERZEKERING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

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 maar ook de ingeschreven deelnemers zijn BA verzekerd alsook voor 
persoonlijke / lichamelijke ongevallen. 

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. 

De verantwoordelijkheid voor de inboedel, de aanwezige bagage ligt bij de gebruiker en dient 
spontaan door hem in orde gebracht te worden. 

VOLUNTAS VZW kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van 
persoonlijke bezittingen. 

 
 
VERBREKING EN KLACHTEN 

Verbreking van de reisovereenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Bij verbreking van het contract 
door de inschrijver zullen deze bedragen dus niet terugbetaald worden door VOLUNTAS VZW. 

Bij annulering moet de inschrijver de nodige bewijzen/attesten bezorgen aan VOLUNTAS VZW om 
een geldige annuleringsreden aan te tonen, zodat de annuleringsverzekering kan worden 
ingeschakeld. 

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. 
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Inlichtingenfiche reiziger 
 In te vullen voor elke persoon die meereist (ook zij die geen begeleiding nodig hebben) 
 Voor mensen die begeleiding nodig hebben, moet er ook een apart anamneseformulier 

worden ingevuld (contacteer ons voor meer info) 
 
Inschrijver: __________________________ 

Reis: Bodrum, Turkije, 17/04/2016 tot 24/04/2016 

 

Reiziger 

FAMILIENAAM:..................................................................................................... 

VOORNA(A)M(EN) zoals vermeld op identiteitskaart:.............................................. 

............................................................................................................. 

ROEPNAAM:............................................................................................... 

GESLACHT:........................................... 

ADRES:.................................................................................................... 

POSTCODE:............................ GEMEENTE:.................................................... 

TEL.:..................................GSM........................................ 

E-MAIL:.................................................................................................... 

KAN ZWEMMEN JA/NEE* 

VEGETARISCH JA/NEE*  ALLERGISCH VOOR?................................................... 

HANDICAP: JA/NEE* 

ROLSTOELGEBRUIKER JA/NEE* manueel/elektrisch* 

 

Identiteitsgegevens 

IDENTITEITSKAARTNUMMER:........................................................................... 

GELDIG van:...................................... tot:.................................................. 

GEBOORTEDATUM:...................................................................................... 

 

Contactpersoon (tijdens de reis) 

FAMILIENAAM :........................................................................................... 

VOORNAAM:.............................................................................................. 

TEL./GSM:................................................................................................ 

E-MAIL:.................................................................................................... 

VERWANTSCHAP: OUDER/VOOGD/BEGELEIDER* 

* Schrappen wat niet past 
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Praktische informatie 

Vroegboeking voor 15/11/2015 (10% vroegboekkorting) 
Laatboeking vanaf 15/11/2015 t.e.m. 26/11/2015 
Daarna is boeken niet meer mogelijk 
 
Voor verdere inlichtingen of inschrijvingen kunt u terecht bij Nicky & Glen: 
 
Glen (projectmedewerker): 
 Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag 

tussen 9:00 en 17:00 op het nummer 03/647.02.88 
 Via e-mail: info@voluntas.be 
 U kunt indien gewenst (extra) papieren exemplaren van deze 

brochure verkrijgen via Glen 
 
Nicky (reisleidster): 
 Tel. 03/322.44.31 
 E-mail: nicky24@telenet.be 
 
Voluntas vzw 
Terlindenhofstraat 150 bus 2 
2170 Merksem 
www.voluntas.be 


