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Aanmelding en informatie Vaar & Vliegvakanties 
 

U kunt zich voor de zorgvakanties aanmelden door het  
aanmeldformulier in te vullen en naar ons te sturen.  
 
Vragen over de reis of het aanmeldingsformulier? Belt u ons 
dan gerust. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 
17:00 uur op telefoonnummer 06-46 32 09 22.

Boekingsmogelijkheden 
vaarvakanties
Uw vaarreis is op basis van volpension.  
Het vervoer van huis naar de 
opstapplaats en weer terug dient u zelf 
te regelen.

Let goed op 
uw vertrek- en 
aankomst-
plaatsen.  
 
Deze zijn niet 
in alle gevallen 
hetzelfde.

Heeft u een P.G.B.? dan kan uw  
vakantie geheel of gedeeltelijk  
vergoed worden uit uw P.G.B..  
Informeer hierna.

Diemer Zorgvakanties 
Zuidbargerstraat 46
7812 AH Emmen

TEL. 06 4632 0922
www.diemer-zorgvakanties.nl
info@diemer-zorgvakanties.nl

Vertrek en aankomst
Op zondagmiddag verwelkomen wij u 
graag op de Prins Willem-Alexander.  
 
Tussen 16.00 uur en 17.00 uur kunt 
u in desbetreffende opstapplaats 
inchecken. Uitcheken vindt plaats op de 
vrijdagmiddag om ongeveer 13:30 uur. 
 
De definitieve plaatsen en tijden 
worden u, te samen met de bevestiging 
van uw vakantie, toegezonden. 

P.G.B. (Persoonsgebonden Budget)

ZORGVAKANTIES 2020

Onbezorgd vakantieplezier!

Vakantie is leuk, of u nu jong bent of oud.

Even erop uit om lekker te ontspannen in 
een andere omgeving.  
Als u gehandicapt bent of afhankelijk bent 
van zorg door anderen, kan het lastig zijn om 
op vakantie te gaan. U moet veel  
organiseren, zodat u ook tijdens uw reis de 
zorg krijgt die u nodig heeft.

Diemer Zorgvakanties biedt hierbij  
uitkomst!

Uw vakantie is onze zorg. 
Onder dit motto bieden wij vakanties  
speciaal voor mensen met een lichamelijke 
-of licht verstandelijke beperking en mensen 
die zorgbehoevend zijn.
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Tijdens uw vakantie wordt u begeleid door 
professionele hulpverleners. U bent dus ook 
tijdens uw vakantie verzekerd van goede 
zorg!

Diemer Zorgvakanties organiseert in 2020:  
4 Vaarvakanties en 3 Vliegvakanties!

Ontdek dit kleine stukje Nederland in 
Caribische sferen en bewonder de schit-
terende flora en fauna en koloniale archi-
tectuur. Beweeg mee op het ritme van de 
meeslepende Caribische muziek en geniet 
van de smaak van de lokale en interna-
tionale keuken. Dit prachtig eiland biedt 
voor ieder wat wils! 

Appartementen & Villa’s Morena 
Resort**** Jan Thiel Baai
Natuur en comfort gaan hand in hand bij 
het eco-vriendelijke Morena Resort. Met 
haar prachtige ruime rolstoel aangepaste 
villa’s en appartementen, verscholen in de 
tropische tuin, een ideale keuze voor uw 
vakantie aan de Jan Thiel Baai. 

 » • Vliegreis Schiphol – Curaçao  v.v.
 » • Assistentie op de luchthaven 
 » • Transfer vliegveld Hato – Morena Resort v.v.
 » • Welkomstdrankje
 » • Hotelservice op basis van halfpension 
 » • WiFi in openbare ruimte
 » • Reisbegeleiding vanuit Nederland
 » • Persoonlijke verpleging/ verzorging 
 »   (geïndiceerde zorg)
 » • Schoonmaak van het appartement 
 »   (handdoekenservice, beddengoed, badlakens)
 » • 3 excursies

De prijs van deze 11 daagse vliegreis is € 3995,- p.p. Komt u samen met uw partner, fami-
lielid of mantelzorger die u kan begeleiden met uitstapjes ( bijv. met het duwen van uw 
rolstoel) dan betaald uw begeleider € 2495,- p.p.

4-kamervilla Azul: drie slaapkamers, twee  
badkamers waarvan 1 ruime rolstoel  
aangepaste badkamer met beugels en 
douchezitje, een woonkamer met ingerichte 
open keuken en een grote veranda met zitje 
en hangmat. Max. 6 pers. tevens: tv, internet 
(WiFi), kluis, airco in de slaapkamers, 
koffiezetapparaat, waterkoker, ventilator.

 » Komt u alleen, dan bestaat de mogelijkheid 
dat u uw kamer met een andere gast moet 
delen.

 » • Huur scootmobiel   € 22,- per dag
 » • Huur hoog-laagbed € 14,- per dag

Curaçao

Inclusief

Kosten

Accommodatie

Opties

€ 3995
p.p.

Uw vakantie is onze zorg!
4 Vaarroutes in 2020! Zie pagina 2 & 3

MORAIRE - Spanje
25 April t/m 2 mei 2020

PUERTO DER CARMEN - Canarische Eilanden
10 t/m 17 oktober 2020

MORENA RESORT - Curaçao
1 t/m 11 december 2020 € 3995

p.p.

€ 1845
p.p.

876

€ 1995
p.p.



€ 1110
p.p.

€ 1130
p.p.

€ 1170
p.p.

Viva Espana 25 april t/m 2 mei 2020

Welkom in Moraire , een mondaine 
badplaats aan de Costa Blanca. Vroeger 
een klein vissershaventje, nu een 
toeristisch vakantieparadijs. Langs de 
boulevard zijn vele leuke restaurantjes 
en terrasjes. 
Ook is er een mooi zandstrand.

 » Vliegreis naar Alicante v.v.
 » Assistentie op de luchthaven
 » Transfer Alicante- Moraire v.v.
 » Hotelservice op basis van halfpension
 » 3 keer uit eten
 » Reisbegeleiding vanuit Nederland
 » Persoonlijke verpleging/ verzorging
 » Diverse uitstapjes in overleg

De prijs van deze 8 daagse vliegreis is € 1845,- p.p. Komt u samen met uw partner, fami-
lielid of mantelzorger die u kan begeleiden met uitstapjes (bijv. met het duwen van uw 
rolstoel) dan betaald uw begeleider € 1495,- p.p.

Geniet van al het luxe in een bijzonder grote 
villa in “Ibiza stijl” Deze nieuwe villa en  
subtropische zwembad is volledig rolstoel-
toegankelijk. Tevens hebben we de hele week 
een rolstoelbus tot onze beschikking, waarmee 
we leuke uitstapjes maken.

 » Toeslag 2 persoonskamer voor  
alleengebruik € 250,-

 » Huur scootmobiel € 125,- p.w.

Moraire

Inclusief

Kosten

Accommodatie

Opties

€ 1845
p.p.

Diemer Zorgvakanties organiseert vaar-
vakanties voor mensen met een  
lichamelijke -of licht verstandelijke 
beperking en mensen die zorg nodig 
hebben. 

Tijdens uw vakantie wordt u begeleid door 
professionele hulpverleners. 
U bent dus verzekerd van goede zorg.
Uiteraard mag u uw partner of  
begeleider meenemen, zodat u samen van 
uw reis kunt genieten.

U brengt uw vakantie door op het schip de 
Prins Willem-Alexander. Dit nieuwe schip is 
van alle gemakken voorzien. 

Voor de gasten zijn vijfentwintig 2-persoons 
luxe hutten beschikbaar. Uw kamer heeft elek-
trisch verstelbare hoog/laggbedden. Daarnaast 
beschikt u over een televisie en een wastafel. 
Ook zijn er dicht bij uw hut 
voldoende (rolstoel)toiletten en douches.

Verzekerd van goede zorg

Mogen wij u uitnodigen voor een 
onvergetelijke vaarvakantie met  
Diemer Zorgvakanties?

Wat eten we vandaag?

- Tijdens uw verblijf hoeft u 

nergens aan te denken. 

 

- Wij verzorgen alles voor u. 

  
- Ook uw maaltijden.  

 
- Heeft u een dieet?  

- Wij houden errekening 

mee. 
 

- Op het aanmeldings-

formulier kunt u uw wensen 

aangeven.

Zorgeloze
Vakanties!

Van alle gemakken voorzien
Bert Diemer organiseerde in het 
verleden diverse zorgvakanties voor een 
verpleeghuis en een
thuiszorgorganisatie, waaronder een 
aantal vaarvakantieweken met de Prins 
Willem Alexander. 

Vakanties waarbij 
naast vakan-
tieplezier zorg een 
centrale functie 
vervulde. Het 
werd een enorm 
succes. Bert startte 
in 2004 Diemer-
Zorgvakanties.

U brengt uw vakantie niet alleen door op het 
water. Regelmatig maakt de Prins Willem-Alex-
ander een tussenstop. U kunt dan een bezoek 
brengen aan allerlei leuke steden, iets drinken 
op een terrasje of een wandeling maken. Ook 
aan boord zult u zich zeker vermaken. Wij 
organiseren
verschillende activiteiten voor u zoals optre-
dens van diverse artiesten, een bonte avond 
etc. Uiteraard kunt u zich ook terugtrekken op 
een rustig plekje, bijvoorbeeld op het zonne-
dek..

Vaarroutes 2020
In 2020 kunt u de volgende vaarvakanties boeken: 

Vaarvakantie A: 12 April t/m 17 April:  

Dordrecht – Zierikzee – Middelburg - Antwerpen – 
Willemstad – Zwijndrecht 
 

Vaarvakantie B: 17 Mei t/m 22 Mei:  
Arnhem - Kampen – Harlingen – Terschelling –  
Urk – Meppel 

Vaarvakantie C: 30 Augustus t/m 4 September:  
Arnhem – Kampen – Terschelling – Medemblik – 
Hoorn – Arnhem 
 

Vaarvakantie D: 6 September t/m 11 September:  
Arnhem – Keulen – Koblenz – Rüdesheim –  
Andernach – Düsseldorf – Arnhem

Door omstandigheden is het mogelijk dat de plaatsen wijzigen.

Over Diemer

Tijd voor ontspanning

€ 1100
p.p.

42 3

Canarische eilanden - Lanzarote 10 t/m 17 oktober 2020

“Zonnig en zorgeloos” 
 
Het landschap van Lanzarote is in een 
woord spectaculair! Het mysterieuze 
maanlandschap en de zwart witte 
stranden trekken jaarlijks vele  
toeristen. In het nationale park  
Timanfaya kan men lavavelden en rots 
kraters aanschouwen. In oktober ligt de 
temperatuur tussen 20-27 graden.

 » Vliegreis vanaf Schiphol naar Lanzarote v.v.
 » Assistentie op de luchthaven
 » Transfer vliegveld -Hotel Nautilus v.v.
 » Hotelservice op basis van halfpension
 » Reisbegeleiding en verpleging vanuit Nederland
 » Persoonlijke verpleging/ verzorging
 » 3 excursies

De prijs van deze 8 daagse vliegreis is € 1995,- p.p. Komt u samen met uw partner, fami-
lielid of mantelzorger die u kan begeleiden met uitstapjes (bijv. met het duwen van uw 
rolstoel) dan betaald uw begeleider € 1445,- p.p.

Hotel Nautilus ****  
Dit volledig aangepaste complex in Puerto del 
Carmen ligt direct aan zee en de 6 km. lange 
boulevard met vele terrasjes, winkels, bars en 
restaurants.  
 
Het complex bestaat uit 69 bungalows,  
waarvan er 45 zijn aangepast. Hier hebben we 
de beschikking over de grootste aangepaste   
2 slaapkamer superior XL bungalows (80 m2) 
Tevens zijn er 2 zwembaden met een stoeltjes-
lift.

 » Toeslag 2 persoonskamer voor  
alleengebruik € 400,-

 » Huur scootmobiel € 15,- per dag 
 » Huur elektrisch bed € 22,50- per dag
 » Huur tillift € 19,- per dag

Puerto del Carmen

Inclusief

Kosten

Accommodatie

Opties

€ 1995
p.p.
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