Op reis?

www.hd-cote-d-sure.com
Ook als rolstoelgebruiker wil je gewoon op vakantie en aan
de Côte d’Azur biedt de Hulpdienst u deze mogelijkheid:

www.ongehinderd.nl
Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland
voor mensen met een beperking. Hiervoor is de gratis
Ongehinderd app ontwikkeld. Met deze app kan iedereen
op ieder moment van de dag toegankelijke locaties vinden,
maar ook zelf toevoegen en beoordelen.

een verblijf in een compleet rolstoeltoegankelijke
stacaravan (met allerei aanvullende diensten zoals ADLassistentie en aangepast vervoer), op een grote camping
direct aan de Middelandse Zee, vlakbij St. Tropez!

www.srg.nl
stichting recreatie gehandicapten. Kleinschalige reizen. met
ongeveer 8 deelnemers en 8 begeleiders.

Algemeen

www.buitengewoonreizen.nl
Het is alweer bij 10 jaar geleden dat het idee ontstond om
mijn dwarsleasie te combineren met mijn jarenlange ervaring
in de reiswereld. Daaruit is Buitengewoon Reizen ontstaan.
We zijn begonnen met een paar rolstoelaangepaste hotels
en appartementen. Onze website is door inspiratie, checken
en door veel input van reizigers zoals jullie, uitgegroeid tot
meer dan 165 accommodaties wereldwijd
www.deblauwegids.nl
De Blauwe Gids biedt mensen met een beperking een
onbezorgde vakantie! Bent u op zoek naar een aangepaste
vakantie? De Blauwe gids helpt u de juiste keuze te maken
uit het brede aanbodreisorganisaties gespecialiseerd in
aangepaste vakanties aangepaste accommodaties in
binnen- en buitenland leuke reistips en reisverhalen van
mensen met een beperking

www.stichtingbio.nl
voor kinderen met handicap. huisjes aangepast. gebouwd
als revalidatiecenter heel veel ruimte. Prijzen vanaf € 230
voor 4 personen.
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
Rolstoelauto huren: betaalbaar vervoer op maat. Met de
Zonnebloemauto maken zij het mogelijk. De Zonnebloem
biedt toegankelijk vervoer voor een betaalbare prijs. Want
mensen met een lichamelijke beperking moeten in alle
vrijheid op pad kunnen gaan. Dat is waar wij met elkaar voor
gaan! Locaties in Limburg, Welzorg Geleen en Kerkrade en
bij Van Mossel Ford in Roermond.

Wintersport

www.dwarslaesie.nl
Ga naar de site van Dwarslaesie Organisatie Nederland en
je ziet dan een grote button met vrije tijd. Hier vind je veel
informatie over vrij tijd maar ook over vakanties.

www.shos.nl
Wanneer je een handicap hebt, is het vaak een hindernis
om te (leren) skiën of snowboarden of om op wintersport
te gaan. Shos (Stichting geHandicapten Op Ski’s) en haar
team vrijwilligers, allemaal ervaren wintersporters, denken
hier anders over.

www.meevakantiewijzer.nl
Mee is er voor mensen met een beperking op velerlei
gebied. Zij hebben ook een vakantie wijzer. hier zie je
diverse categorieën zoals bijv. goedkope reizen.

www.swg-nederland.nl
Stichting Wintersport Gehandicapten is een stichting die
in samenwerking met haar topvrijwilligers skiërs met een
lichamelijke beperking, zelfstandig leert zitskiën. Jaarlijks
reizen wij als groep 2 tot 3 keer per jaar af naar de Oostenrijkse
en Italiaanse alpen. Op de piste is er één op één begeleiding
om zo een prachtige zitski ervaring te beleven.

Adelante volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

bekijk dan deze nuttige websites eens

www.vgw-online.nl
Deze vereniging organiseert wintersportreizen naar
Oostenrijk en Italië en skilessen in Huizen en Zoetermeer
voor lichamelijke gehandicapten. Hebt u een sportieve
instelling en de interesse om aangepast te leren skiën dan
zijn er voor bijna iedere lichamelijke handicap mogelijkheden.
Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Juist voor
mensen met een lichamelijke beperking is het beoefenen
van sport van groot belang. U kunt kennis maken met het
aangepast skiën tijdens de open dag, lessen, clinics en
wintersportreizen. Mensen met een lichamelijke beperking
kunnen hierdoor een gelijkwaardige positie ervaren in relatie
tot mensen zonder beperking. Het gevoel te kunnen skiën is
voor een lichamelijke gehandicapte een sensatie. Even niet
de aanwezigheid van belemmerende factoren te hebben.

Avontuurlijke vakanties
www.eelkedroomt.nl
Website bed and breakfasts, die getest zijn door mensen
met een beperking. Boek van Anwb “bed&breakfast zonder
drempels’ isbn 978-90-18-03535-8.
www.eurosleutel.nl/
Eurosleutel: Onbeperkt toegang! Met een eurosleutel krijgt
je onbeperkt toegang tot openbare voorzieningen die aan
specifieke ruimte- en/of hygiëneeisen voldoen, zoals toiletten
voor mindervaliden. Deze universele sleutel past op een voor
heel Europa gestandaardiseerd slot zodat je er nu al op meer
dan 10.000 plaatsen in Europa gebruik van kunt maken! Op
het overzicht kun je zien welke openbare voorzieningen er
momenteel in de BeNeLux zijn! De eurosleutel wordt alleen
verkocht aan een beperkte groep van mensen zoals ouderen
of mensen met een fysieke handicap.
www.mundoradoreizen.nl
Bent u reislustig, wilt u uw grenzen verleggen, maar voelt u
zich hierin beperkt door uw lichamelijke handicap? Dan ga
maar eens naar Mundorado reizen.
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