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Algemene informatie
Lindetours Zorgreizen, een begrip voor vakanties
naar de mooiste bestemmingen in Europa. Reizen
per luxe, aangepaste touringcar, gecompleteerd
met aangepaste hotels en de beste zorg! Wij
rijden naar uw bestemming met luxe, rolstoelaangepaste touringcars voorzien van airco, bar,
tv, gelijkvloers (!) toilet en een lift, te gebruiken
door rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk ter
been zijn. Alle hotels waar u verblijft zijn gastvrij,
rolstoeltoegankelijk of zelfs geheel aangepast en
bevinden zich op prachtige locaties. Uw vakantie,
uw keuze: Lindetours Zorgreizen met zorg op
maat. De zorg wordt aangepast aan uw
zorgbehoefte. U wordt op professionele manier
verzorgd, verpleegd en/of begeleid door
gediplomeerde verpleegkundigen en
verzorgenden.
TVI informatie
Algemeen
Accommodaties en reizen
 Lindetours verzorgt Zorgreizen naar diverse
locaties in binnen- en buitenland.
 Lindetours streeft naar een gemengd
reisgezelschap van mensen met en zonder
beperking.
 Alle accommodaties zijn door Lindetours zelf
bezocht en voldoen aan de eisen van
toegankelijkheid zoals Lindetours die hanteert.
Vervoer
 5 Luxe touringcars met knielfunctie en lift voor
rolstoelgebruikers.
 Vastzetsystemen en veiligheidgordels aanwezig.
 Per touringcar max. 16 rolstoelgebruikers
mogelijk.
 Beperkt bezoekbaar toilet in bus aanwezig.
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Dienstverlening
 De zorg en ondersteuning tijdens de Lindetours
Zorgreizen wordt verzorgd door Lindetours
ambulante zorg.
 Er wordt gewerkt met een vaste groep
professionele gediplomeerde zorgverleners.
 Voor de diverse zorghandelingen zijn
zorgprotocollen aanwezig.
 Voor iedere klant met een zorgbehoefte wordt
op basis van een intake een zorgplan opgesteld
voor de diverse zorghandelingen.
Faciliteiten
 Veel voorkomende hulpmiddelen worden door
Lindetours meegenomen.
 Op verzoek zijn speciale voorzieningen
mogelijk.
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Duitsland – Beieren - Wolnzach
7-daagse Kerstreis
Hotel Hallertau
Het Hotel Hallertau is gelegen in het Beierse dorpje Wolnzach
ten noorden van München midden in het Hopfenland waar zich
de grootste aaneengesloten hop regio uit de wereld bevindt. Dit
sfeervol rolstoeltoegankelijke hotel herbergt een receptie,
restaurant, gezellige bar, boutique met streekproducten en
uiteraard een rolstoeltoegankelijke lift. Tevens heeft het hotel
10 volledig aangepaste kamers en 75 rolstoel vriendelijke
kamers.

Italië – Zuid-Tirol - Gossensass
Zorgreis Hotel Alpin
Hotel Alpin
Bij Italië denkt u aan ‘La dolce vita’… en terecht. Romantiek,
allure, kunst & cultuur, lekker eten en toeterende Vespa’s…
welkom in Italië! Het rolstoelvriendelijke Hotel Alpin ligt rustig
gelegen in het dal van het Pflerschtal. Het hotel herbergt een
knus restaurant, bar en een terras waar u adembenemend
uitzicht heeft op de natuur. Tevens beschikt het hotel over een
sauna, finse sauna en een zwembad. Deze zijn alle met rolstoel
bereikbaar (ingangen 80 cm. breed). Op uw hotelkamer vindt u
een telefoon, balkon (afstap 3 cm) en een kluisje. Tevens
herbergt het hotel 16 aangepaste kamers voorzien van een
drempelloze douche.

Spanje – Tenerife – Los Cristianos
Individuele vakantie
Hotel Marysol
U kunt hier genieten van een zeer goed toegankelijk hotel met
de wetenschap dat u ook kunt rekenen op deskundige en goede
zorg van ons eigen zorgteam. Het hotel Marysol is gelegen in
het voormalige, kleine vissersdorpje Los Cristianos in de
zuidwesthoek van Tenerife. Het hotel is volledig rolstoeltoegankelijk. Alle kamers en studio`s hebben een aangepaste
badkamer met een verhoogd toilet en handgrepen. De
zwembaden zijn uitgerust met een zwembadlift en handgrepen
langs de randen, zodat iedereen gebruik kan maken van het
zwembad.
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Spanje – Costa del Sol – Puerto Banus
Individuele vakantie
Resort Sanyres
Welkom in Spanje's meest luxieuze, beroemde en tegelijkertijd
beruchte badplaats en jachthaven aan de Costa del Sol. Puerto
Banus, gelegen tussen Marbella en Nueva Andalucia.
Resort Sanyers is een modern appartementencomplex waar
complete verzorging en verpleging gegarandeerd is.
Uw appartement is volledig ingericht, helemaal aangepast en
voor-ziet in essentiële behoefte welke niet mogen ontbreken
voor de slecht ter been zijnde of minder mobiele vakantieganger. Optimale veiligheid middels een persoonlijk
alarmeringssysteem en 24 uur per dag verzorging en verpleging
zijn uiteraard voorhanden. Het resort beschikt over een
restaurant met internationale keuken. Voor ontspanning is ook
gezorgd: een buitenzwembad (verwarmd in de wintermaanden),
ontspanningsruimtes, bibliotheek, internet, tuinen en terrassen.

Spanje – Canarische eilanden
Eindejaarscruise
Vlaggenschip ms Rotterdam
Op het ms Rotterdam, het vlaggenschip van de trotse vloot van
Holland America Line, vind u het mooiste wat scheepsbouwkunst ooit heeft voortgebracht. Elke gast wordt op het schip,
met 135 jaar cruise-ervaring achter zich, gehuld in een sfeer
van verfijnde elegantie.
De ms Rotterdam herbergt allerlei faciliteiten om uw vakantie
aan boord zo aangenaam mogelijk te maken, onder andere een
aantal restaurants, lounges, bars, cafés, theater, casino en
spafaciliteiten.
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