Schrijf je vrijblijvend in en blijf op de hoogte!

Rolstoel: ▢ ja

▢ neen
▢ neen

Dialysepatiënt: ▢ ja

Naam en voornaam: .................................................................................................................................................................
Straat en nummer: ...................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: .........................................................................................................................................................
GSM-nummer: ..........................................................................................................................................................................
Emailadres: ...............................................................................................................................................................................
Naam en voornaam 2de persoon: ............................................................................................................................................
Type kamer: ▢ dubbel ▢ single

Reisorganisatie door

Uw contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de organisatie van deze reis en niet voor andere doeleinden.
Na inschrijving krijg je automatisch meer informatie per mail.

De patiëntenreis is een organisatie van de VZW Nierpatiënten in
samenwerking met de dienst Nefrologie UZ Gent
VZW Nierpatiënten UZ Gent | poli Nefrologie
Ingang 12, route 1231
Corneel Heymanslaan 10 | 9000 Gent
vzw.nierpatienten.uzg@gmail.com

Amersfoort & omgeving
Zondag 19 mei 2019
12u00: vertrek vanuit UZ Gent naar Amersfoort.
15u00: aankomst en check-in hotel Mercure.
Maandag 20 mei 2019
Dialysevoormiddag + vrije dag.
In de namiddag mogelijkheid tot begeleide
stadswandeling in Amersfoort binnenstad.
Dinsdag 21 mei 2019—dagexcursie
Wij bezoeken het Venetië van het Noorden—Giethoorn,
boottocht en museumbezoek. Middaglunch voorzien.
Woensdag 22 mei 2019
Dialyse + vrije dag.
In de namiddag plannen wij vrijblijvend een
groepsbezoek aan Utrecht, verplaatsing met trein.
Donderdag 23 mei 2019—dagexcursie
Wij bezoeken Batavialand (Flevoland).
Middaglunch voorzien en vrije shopnamiddag.
Receptie en groepsfoto, avonddiner.
Vrijdag 24 mei 2019
Dialyse + vrije dag.
Zaterdag 25 mei 2019
12u00: aanvang terugreis met halte in
Utrecht voor lunch en treinmuseumbezoek.

Patiëntenreis 2019
Programma

Reisperiode

Het team

Voor wie?

De reis is georganiseerd van zondag 19 mei 2019 tot en
met zaterdag 25 mei 2019.
We reizen af naar Amersfoort Nederland waar we
7 dagen verblijven om de streek te verkennen.

Ieder jaar organiseert de VZW Nierpatiënten een reis
naar het Buitenland, afwisselend per bus of vliegtuig.
Deze reis is volledig onder begeleiding van de
organisatie, een dokter en 2 verpleegkundigen.

Hotel

Elke nierpatiënt die met toestemming van de
adviserende arts mag deelnemen aan deze reis, kan zich
hiervoor inschrijven. Zo gaat u in elk geval met een veilig
gevoel en verantwoord op reis.

We verblijven in het 4-sterrenhotel
“Mercure” te Amersfoort, halfpension.
Het hotel is vrij nieuw en modern ingericht. Het ligt vlak
bij de stadsring op 15 minuten wandelen van het
centrum. Amersfoort bevind zich in de provincie
Utrecht. Er wordt ter plaatse gedialyseerd in het
Medisch Centrum van Amersfoort.

De vzw Nierpatiënten werkt voor deze reis samen met
reisbureau “ PELIKAAN reizen” uit Nederland.

Prijs

Er
wordt
vooral
uitgekeken
naar
een
vakantiebestemming die door iedereen kan gesmaakt
worden.






2-persoonskamer, verblijf halfpension
incl. busreis heen en terug
incl. annulatieverzekering
excl. excursies
€ 790,00 per persoon
Supplement singles per nacht
€ 55,00 per persoon
Nierpatiënten krijgen €100,00 korting

Excursies
Er staan uitstappen gepland naar Giethoorn, Batavialand
en Utrecht.
Deelnameprijzen worden later meegedeeld.

De gehele reis wordt vooraf uitgestippeld en vastgelegd.
Excursies, met de vrijheid om hieraan deel te nemen,
worden grondig uitgezocht en voorgesteld.

Ook begeleidende personen of familieleden kunnen
meereizen.
De betrokken diensten van het UZ Gent houden
toezicht, opdat de reis in zo positief mogelijke
omstandigheden kan doorgaan.
Zij zijn hierbij adviserend en administratief
ondersteunend.

Pelikaan reizen bezorgt ons, in samenspraak met de
VZW, een uitgesproken vakantie waar amusement,
gezelligheid maar vooral ontspanning voorop staat. De
reisorganisatie teert op ervaring betreffende
organiseren van groepsreizen met zorgpersonen.
Tony staat in als organisatorisch begeleider van de reis.
Hij wordt bijgestaan door Margot als gastvrouw en Rudi
als medebegeleider.
De reis wordt georganiseerd voor alle nierpatiënten, niet
alleen voor dialysepatiënten!

Foto: buitenlandse reis naar Lanzarote 2018

Schrijf vrijblijvend in en blijf op de hoogte!
 Via inschrijvingsstrook in deze folder
 Via email naar vzw.nierpatienten.uzg@gmail.com

v.u. Eeckhoudt Tony
0495/23.30.14

