
Patiëntenreis 2022 

Marmaris Turkije 

Programma 
 

Zondag 25 september 2022 

Transfer naar luchthaven 

Vlucht Zaventem—Dalaman 

Transfer naar hotel  |  Incheck  |  Avonddiner 

Maandag 26 september 2022—DIALYSE 

Namiddag groepsuitstap Marmaris. 

Avonddiner en amusement  

Dinsdaq 27 september 2022 

Ontbijt | Dagexcursie Fethiye 

Avonddiner en amusement 

Woensdaq 28 september 2022—DIALYSE 

Vrije dag | Facultatieve uitstappen 

Avonddiner en amusement 

Donderdaq 29 september 2022 

Ontbijt | Dagexcursie Dalyan 

Avonddiner en amusement 

Vrijdaq 30 september 2022—DIALYSE  

Vrije dag | Facultatieve uitstappen 

Avonddiner en amusement 

Zaterdaq 1 oktober 2022 

Vrije dag | Facultatieve uitstappen 

Avonddiner en amusement 

Zondaq 2 oktober 2022 

Ontbijt | Dagexcursie dorpentocht 

Avonddiner en amusement 

Maandaq 3 oktober 2022—DIALYSE 

Vrije dag 

Receptie en avonddiner 

Dinsdaq 4 oktober 2022 

Ontbijt | Gedeeltelijke vrije dag 

Uitchecken | transfer luchthaven 

Vlucht Bodrum-Zaventem. 

 

Aan alle bovenstaande excursies kan u vrij deelnemen! 

Reisorganisatie door 

De patiëntenreis is een organisatie van de VZW Nierpatiënten in 

samenwerking met de dienst Nefrologie UZ Gent 

✈ Tiendaagse vliegreis naar één van de 

mooiste vakantieoorden in Turkije. 

✈ Verblijf op basis van all-inclusief in een  

5-sterren resort vlak aan zee en de 

wandel boulevard. 

✈ Het hotel biedt tal van mogelijkheden 

en heeft uitgebreide faciliteiten. 

✈ Reis mee met ons af en ontdek op 

eigen beweging of via georganiseerde 

excursies het mooiste van de streek. 

✈ Bekijk ons filmpje op: 

www.allesovernieren.be  

SCHRIJF NU IN!  
Wie meer wenst te weten over deze 

volledig georganiseerde reis of zich wenst 

in te schrijven neemt contact met:  

✈ Vermeiren Sofie, medische secretaresse 

hemodialyse UZ Gent 

sofie.vermeiren@uzgent.be  

✈ Eeckhoudt Tony, verantwoordelijke 

coördinator VZW Nierpatiënten  

0495/23 30 14  

vzw.nierpatienten.uzg@gmail.com   

De reis is onder volledige medische 

begeleiding en wordt aangeboden aan de 

nierpatiënten, hun partner en familieleden. 

Alle vakantiedialyses worden vooraf vanuit 

het UZ Gent geregeld, alsook de 

verplaatsingen van en naar het 

dialysecentrum. 



Ieder jaar organiseert de VZW nierpatiënten, in 

samenwerking met de dienst Nefrologie UZ Gent, 

een buitenlandse vliegreis. 

 

Deze reis is volledig onder begeleiding en wordt aan 

iedere nierpatiënt aangeboden. 

 

Ook minder mobiele personen vormen geen 

probleem. De dienst Nefrologie voorziet medische 

begeleiding door één arts en twee 

verpleegkundigen. 

Zo gaat u in elk geval verantwoord en met een goed 

gevoel op reis. Bovendien kunnen begeleidende 

personen of familieleden ook meereizen.  

De vakantiedialyses en het patiëntenvervoer wordt 

vanuit het UZ Gent geregeld.  

 

Een voorafgaande prospectiereis door de 

organisatie maakt dat we een betrouwbare keuze 

kunnen aanbieden betreffende locatie, hotel, 

excursies, dialysecentrum,…  

Reisperiode: 

25/09/2022 tot en met 04/10/2022  

10 dagen –9 nachten 
 

Bestemming: 

Marmaris Turkije 

Verblijf in een 5 sterren resort "Grand Yazici Club 

Turban". 

Dit clubhotel bevindt zich vlak aan de Egeïsche 

kust op wandelafstand van Marmaris en Icmeler. 
 

Prijzen: 

Op basis van All-inclusief formule: 

✈ 2 persoonskamer - 1050 € p/p 

✈ 2 persoonskamer XL - 1150 € p/p 

✈ 1 persoonskamer  - 1300 €  

✈ 3 persoonskamer XL - 990 p/p  
 

Korting: 

100 € reductie voor nierpatiënten. 

Gratis annulering en bijstands-verzekering ter 

waarde van 34 €. 

Gratis stadsexcursie Marmaris. 
 

Inclusief: 

Transfers v/n luchthavens. 

20 Kg ruim-, 5 kg handbagage. 

1 diner in een à la carte restaurant naar keuze. 

 

Deze prijzen zijn geldig en standvastig tot 31 mei 

2022, daarna kunnen de prijzen wijzigen met 

betrekking tot de brandstofkosten, haventaxen en 

laatboeking.  

De VZW nierpatiënten werkt voor deze reis samen 

met Corendon. De reisorganisatie met hoofdzetel in 

Ankara, Turkije is onder andere gespecialiseerd in 

dialysereizen. 

 

 

 

Marmaris is een van de mooiste vakantieoorden 

van Turkije. Deze parel ligt verborgen in een baai,    

aan een azuurblauwe zee omringd door groene 

heuvels. 

 

Tony, Margot en Rudi, drijvende krachten achter de 

organisatie, zullen zoals altijd hun diensten 

aanbieden waar nodig.  

VZW Nierpatiënten UZ Gent | poli Nefrologie  
Ingang 12, route 1231 

Corneel Heymanslaan 10 | 9000 Gent 

vzw.nierpatienten.uzg@gmail.com 
Tony Eeckhoudt 

GSM: 0495/23.30.14 


