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Een reis naar Griekenland… ZALIG ! 
 

Na onze vakantiereis naar Zuid-Frankrijk in de paasvakantie van 
2013, willen we u via deze brochure informeren over onze 
volgende reis. In de herfstvakantie van 2014 reizen we naar het 
badstadje Tolo. Dat is een deelgemeente van de havenstad 
Nafplion, in de Oudheid een periode de hoofdstad van 
Griekenland. 
 

De regio, het schiereiland Peloponessos, heeft veel te bieden aan 
toeristen: zee en strand maar ook boeiende cultuur en 
geschiedenis. 

 

Het hotel draagt de niet al te Grieks klinkende naam John & 
George. Dit 4-sterrenhotel met een prachtig uitzicht op een baai, 
heeft een zeer goede reputatie. Het wordt beheerd door een 
familie, de residenten zijn geen nummers. Ook voor mensen met 
een handicap is het hotel ideaal. Ziekenzorg heeft reeds reizen 
georganiseerd voor mensen met een beperking, met John & 
George als hotel. Het spreekt voor zich (of het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn), maar de uitbaters behandelen 
mensen met een handicap evenwaardig als mensen zonder 
beperking. 

 

Voluntas biedt begeleiding aan voor mensen met een handicap. 
Hebt u interesse in deze reis van zaterdag 25 oktober tot 
zaterdag 1 november 2014? Lees dan vooral verder! Aarzel niet 
om ons te contacteren als u vragen hebt! 

 

Het Voluntas-Vakantieteam 
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Verblijf ter plaatse 

Hotel John & George 

Vas. Hali street 8 – Tolo 210 56 
Tel 0030 27520 59097 
Fax 0030 27520 59679 
E mail: jg@j-g.gr 

 

Enkele van de faciliteiten: 

24-uursreceptie, internet, gratis WiFi, 
autoverhuur, restaurant, bar, zwembad, 
kinderzwembad, wasserijdienst, roomservice, 
gratis ligstoelen en parasols, info & reservatie 
excursies, satelliet-tv, gratis private parking    
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25/10/2014 

Vertrek vanuit Zaventem en rechtstreekse vlucht naar Athene. Transfer naar 
Tolo met een kleine tussenstop bij het Kanaal van Korinthe. 

Incheck in het hotel, welkomstcocktail en verdeling van de kamers. 

Avondmaal en overnachting. 

 

 

 

 

 

26/10/2014 

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek aan de 
indrukwekkende ruïnes van de eeuwenoude stad 
Mycene. Die dateert van 2 eeuwen voor Christus. 
We bezoeken er ook het museum, nadien lunch in 
de buurt. Na de lunch rijden we terug naar het hotel 
voor diner en overnachting. 

Amusement in het hotel. 

 

 

 

27/10/2014 

Na het ontbijtbuffet genieten we van een vrije dag. Voor 
diegenen die willen kunnen een boottocht doen vanuit Tolo naar 
Hydra en Spestes. 

Lunch op de middag. Diner en overnachting. 

 

 

28/10/2014 

Vrije dag aan het strand van Tolo, of we maken eens een 
wandeling en genieten van deze heerlijke badstad. Uiteraard 
krijgen we ’s middags een lunch. 
Diner en overnachting. 

Programma 

Opmerking vooraf: de uitstappen zijn volledig optioneel. U kunt 
dit programma volledig volgen, maar dat is dus niet verplicht. 
Als u liever uw eigen gang wilt gaan, dan kan dat ook. 
Verder in deze brochure vindt u meer info over de 
keuzemogelijkheden. 
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29/10/2014 

Vandaag staat na het ontbijtbuffet een prachtig bezoek 
op ons programma. We rijden naar het wereldbekende 
theater van Epidaurus. Het is het best bewaarde theater 
in Griekenland en dateert van de 4de eeuw voor 
Christus. We brengen ook een bezoek aan het kleine 
museum. Lunch in de omgeving.  

Nadien terug naar het hotel voor diner en overnachting. 
De avond van de Vlaamse Schlagers …. 

 

 

30/10/2014 

De eerste hoofdstad van Griekenland was Nafplion, daar zitten we slechts 7 km van verwijderd, dus moeten 
we die zeker bezoeken na ons ontbijtbuffet, rondrit met onze autocar, zo zien we de belangrijkste 
monumenten, Even vrije tijd in de stad, om te genieten van de mooie boulevard. We zien er het Palamidi 
kasteel dat boven de stad uitsteekt. Lunch in Nafplion. Nadien rijden we op ons gemak terug naar het hotel 
voor diner en overnachting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/10/2014 

Na het ontbijtbuffet genieten we van onze laatste dag aan het strand van Tolo. 

Lunch en ’s avonds afscheidsavond… 

 

 

01/11/2014 

Volgens de vluchturen keren we terug 
naar Athene voor de terugvlucht naar 
Zaventem. We wuiven met het beeld van 
de Akropolis Griekenland uit met een 
onvergetelijke vakantie. 

 

 

Programma (vervolg) 
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De formule is volpension met water, koffie en thee tijdens de maaltijden. Alle maaltijden zijn dus 
inbegrepen, voor andere dranken dan water, koffie en thee moet er betaald worden. Betalen kan 
cash, met Maestro van Bancontact of met Visa. 

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. 

Voor het eerst rekenen wij hier geen meerkost voor aan! 

Wij bekijken vooraf de nood aan ADL-hulp en bepalen hiermee hoeveel begeleiding er nodig is (dit 
kan 1 op 1 begeleiding zijn). 

Personen die geen nood hebben aan 1 op 1 begeleiding maar hier toch om vragen, dienen wel een 
extra bedrag te betalen. 

Voor personen die enkel gewone begeleiding nodig hebben (en niet om extra begeleiding vragen), 
start de begeleiding om 9:00 en eindigt de begeleiding om 18:00. 
Mensen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben (of er expliciet naar vragen), krijgen begeleiding van 
9:00 tot 21:00 of zelfs 24 uur op 24, indien de zorgbehoefte dit vereist. 
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 bagage pp. is 20 kg. 

Transfers Zaventem heen en terug zijn optioneel (meerkost). Gelieve ons te laten weten of u hier 
gebruik van wenst te maken. Er worden slechts een beperkt aantal verzamelpunten voorzien. 

Transfers Athene - Tolo automatisch inbegrepen. 

Al het vervoer is voorzien voor rolstoelgebruikers (voertuig met lift). 

Infomoment 

Op zaterdag 26 april 2014 om 14:00 vindt er een infomoment plaats 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. 

De reisleidster en het volledige begeleidersteam zullen aanwezig zijn. De vakantiereis wordt 
voorgesteld en besproken. Ook het moment om vragen te stellen. 
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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 25 oktober tot 1 november 2014 
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 

 

Viersterrenhotel John & George in Tolo, Griekenland 
8 dagen / 7 nachten vol pension incl. water/koffie/thee tijdens de maaltijden 
Ook inbegrepen: 
- Vlucht Zaventem - Athene heen en terug, rechtstreekse vlucht 
- Transfers Athene - Tolo heen en terug 
- Bijdrage garantiefonds en burgerlijke aansprakelijkheid 
- Voorwaarden reis contracten wet 
- BTW, parkings en taksen 

- Annulatie– en bijstandsverzekering 

 

 
Prijs op basis van dubbel kamer 
(* 10% vroegboekkorting indien u boekt voor 21/03/2014) 

(1110 euro pp.) 

999 euro pp.* 

 
Prijs op basis van triple kamer 
(* 10% vroegboekkorting indien u boekt voor 21/03/2014) 

(1088 euro pp.) 

979 euro pp.* 

  
Toeslag single kamer 
(* 10% vroegboekkorting indien u boekt voor 21/03/2014) 

(150 euro pp.) 

135 euro pp.* 

  

Met begeleiding tijdens verblijf en de uitstappen op basis van de door Voluntas 
bepaalde nood aan begeleiding (zorgbehoefte) 
- Standaardbegeleiding van 9:00 tot 18:00 
- 1 op 1 begeleiding van 9:00 tot 21:00 
- 1 op 1 begeleiding 24 uur op 24 (zware zorgbehoefte) 
Bij 1 op 1 begeleiding wordt de taak verdeeld over meerdere begeleiders 

Gratis maar wel links 
aankruisen indien 
gewenst 

  
Optie 1 op 1 begeleiding wanneer die in het kader van de werkelijke zorgbehoefte 
overbodig is (van 9:00 tot 21:00) 

595 euro pp. 

  
Transfers in België (Zaventem) 
Er zijn slechts een beperkt aantal verzamelpunten. Contacteer ons voor meer info. 

25 euro pp. 

  

Interesse in door touroperator georganiseerde uitstappen: 
- Nafplion (oudste hoofdstad van Griekenland) 
- Theater van Epidaurus (best bewaarde openluchttheater uit Oudheid) 
- Ruïnes eeuwenoude stad Mycene 

Tot 195 euro pp. 

  Interesse in speciale uitstap: Dagcruise naar Hydra en Spetses (eilanden)  25 à 30 euro pp. 

  Ik wens/wij wensen inlichtingen over gespreide betaling / 

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

De inschrijving gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en te 
bezorgen aan VOLUNTAS VZW. De inschrijving zal door VOLUNTAS VZW worden behandeld. 
Hierna stuurt VOLUNTAS VZW een voorschotfactuur op (200 euro pp.). De inschrijving is 
definitief nadat VOLUNTAS VZW het voorschot binnen de vooropgestelde termijn op haar 
bankrekening ontvangen heeft. 

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. 

Na ontvangst van het inschrijvingsformulier en het voorschot krijgt u van VOLUNTAS VZW een 
factuur met het nog te betalen saldo. Betalen in schijven is mogelijk op aanvraag. 

Het niet (tijdig) betalen van het saldo leidt automatisch tot uitsluiting van deelname. 
 
 
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. 

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: Tolo, Griekenland, 25/10/2014 tot 01/11/2014 

 

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 t.e.m. 20/3/2014 (10% vroegboekkorting) 
Laatboeking vanaf 21/3/2014 t.e.m. 25/4/2014 
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 


