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Hotel 
Palmeras  

Playa ligt op steenworp 
afstand van het strand van  

Sa Comas en op slechts 500 meter van 
de kleine vissershaven van S’llot.

In de nabijheid van het hotel bevinden zich verschillende winkeltjes, ge-
zellige restaurantjes, barretjes, Engelse pubs en nachtclubs. Ruime goed toegan-

kelijke dubbele aangepaste kamers met een royaal tweepersoons bed. Balkon (klei-
ne drempel), satelliet TV, airco, minibar en kluis (beide tegen vergoeding). Badkamer 
met berijdbare douche met douche-klapzitje met steun. Het toilet is ook voor-
zien van beugels.

Hotel Palmeras Playa**** - Mallorca

HD  
Parque  
Cristobal Tenerife is 
een geheel gerenoveerd com-
plex in het gezellige Playa de las Ame-
ricas. Gesitueerd in het vlakke gedeelte van Te-
nerife met een mooie aangelegde tuin van 30.000m2 
en op slechts 100 meter van het strand. 

Het hotel beschikt over vier buitenzwembaden (één zwembad is verwarmd in de win-
ter en is uitgerust met een zwembadlift) en twee kinderbadjes. Op het park vindt u vijf rol-

stoeltoegankelijke bungalows. In totaal zij n er 151 bungalows. Deze zijn modern in-
gericht en beschikken over een heerlijk terras. Speciaal voor de kinderen is 

er naast de kinderbadjes, een speeltuin, miniclub, minidisco. Na-
tuurlijk beschikken wij op Tenerife óók over (aange-

paste) excursies, zodat u naast de dosis zon, 
zee en strand ook nog andere ac-

tiviteiten kunt ontplooi-
en.

Parque Cristobal*** - Tenerife

Hotel 
Zafiro Menor-

ca is centraal gelegen 
op slechts 900 meter van het 

strand. Het centrum en de haven van 
Cala en Bosc liggen op ongeveer een kilometer.

 Het hotel beschikt over ruime en moderne rolstoeltoegankelijke 2-kame-
rappartementen met balkon (kleine drempel). Indeling: woonkamer, slaapkamer en 

kitchenette met airconditioning, flatscreen satelliet-tv, radio, telefoon en kluis (tegen 
betaling). Reiniging vijf keer per week. Beddengoedwissel twee keer per week, hand-
doekenwissel op aanvraag. Verder beschikt het appartement over een koelkast, 
magnetron, broodrooster en een waterkoker. Badkamer met berijdbare 
douche, handgreep in de douche. Toilet met handgrepen aan 
beide zijden en föhn.

Hotel Zafiro Menorca**** - Menorca

Ruim en 
exclusief  
hotelcomplex, in  
totaal 406 kamers, terrasvor-
mig gebouwd (op een heuvel) met een 
werkelijk fantastisch uitzicht op  zee. Aantal 
aangepaste kamers voor minder validen.

Lobby met receptie, lobbybar met terras, pianobar, hoofdrestaurant met niet-roker 
gedeelte, vier à-la-carterestaurants, bars, een oosters café, kapper en beautysalon, 
bank en pinautomaat en winkels.

Zeer goed onderhouden tuin met een royaal zwembad. In totaal vijf 
zwembaden; groot zwembad over redelijk begaanbaar dal, 

apart kinderbad, zoutwaterzwembad op het strand, 
discotheek.

Hotel Savoy Sharm el Sheikh***** - Egypte

Dichtbij  
een  

gezellig 
centrum

Fantastisch 
uitzicht 

Modern  
rolstoel- 

toegankelijk  
appartement

Colofon:
Speciaal-reizen Nederland
Griftdijk Zuid 139 
6663 BE Nijmegen, Nederland
+31(0)481-746000
www.speciaal-reizen.nl
info@speciaal-reizen.nl

Speciaal-reizen België
Diestsesteenweg  141
3202 Rillaar, België
+32(0)16 - 310240

www.speciaal-reizen.be
info@speciaal-reizen.be

Druk: Rodi Rotatie
Visseringweg 40
1112 AT Diemen, Nederland
+31(0)20-3980808
www.rodimedia.nl

Speciaal-reizen organiseert maatwerkvakan-
ties voor individuelen en groepen, voor 

mensen met een verstandelijke beperking, vi-
suele beperking, mobiele beperking en cliënten 
met een niet aangeboren hersenletsel. Naast 
groepsreizen bieden we ook een zeer uitge-
breid aanbod hotels en cruises met aangepas-
te kamers, zorgbijstand, medische bijstand en 
de nodige hulpmiddelen op alle bestemmingen 
net als de rolstoel aangepaste transfer naar ie-
der hotel uit het aanbod. Ook op maat gemaak-
te reisprogramma’s voor zorgvoorzieningen of 
verenigingen om in groep op reis te gaan zijn 

mogelijk. De in deze krant geselecteerde rei-
zen zijn slechts een selectie uit ons uitgebrei-
de aanbod.
Verantwoordelijke uitgever: Speciaal-reizen i.s.m. 
LV-Travel & Touroperating. Op al onze reizen zijn 
de algemene reisvoorwaarden van toepassing. 
Voor meer informatie kunt u terecht in een van 
onze kantoren of op onze website. Prijzen on-
der voorbehoud van wijzigingen en beschik-
baarheid op het moment van reservering.
Zetfouten voorbehouden.

✔

Reizen en hotels 
persoonlijk gecontroleerd

✔

Aangepaste hotelkamersbadkamershulpmiddelen

✔
Professionele reisleiding ✔

Persoonlijke aandacht

✔
Een dokter altijd dichtbij✔

Begeleiding op de 
luchthavens

✔
Gegarandeerde prijs-kwaliteit verhouding

✔

Dat is het comfort van Speciaal-reizen



Rechtstreekse vluchten vanuit Nederland en België

Bij Speciaal-reizen bent u aan het juis-
te adres voor al uw dialysevakanties. 
Heerlijk relaxen buiten uw eigen om-
geving en genieten van zon, zee en 
strand. En de zekerheid van een goe-
de medische behandeling. Speciaal-
reizen maakt het voor u mogelijk op 
verschillende bestemmingen verdeeld 
over de hele wereld.  Kijk verder in 
deze krant naar de talloze bestem-
mingen. 

Op Curaçao geniet u van een heerlijke dialy-
sevakantie in de Dolphin Suites of het schit-
terende Livingstone Jan Thiel Resort. Hier 
werken wij samen met het moderne, inter-
nationaal erkende Curaçao Dialysis Center, 
onderdeel van Caribbean Medic Healthca-
re System en eigendom van Fresenius Care. 
Het centrum gebruikt de Frensius 2008K di-
alyse machine, is ISO 9001:2008 gecertifi-
ceerd en werkt volgens de strenge normen 
die deze wereldwijd toonaangevende ex-
pert in dialysebehandelingen voorschrijft. 

Een andere geliefde bestemming voor een 
dialyse vakantie is Turkije. Wij vliegen u in 
drie uurtjes naar uw bestemming in Turkije, 
waar wij u de keuze kunnen bieden uit  Li-
mak Arcadia, Calista Luxury en Lara Barut 
Resort. Deze hotels liggen allemaal aan de 
Turkse Rivièra in de buurt van Antalya. Wij 
werken hier samen met Özel FMC Antalya 
Tatil Diyaliz Merkezi. Dit centrum beschikt 
over 25 Frensius 2008K Machines en wer-

ken volgens dezelfde kwaliteitsstandaard 
als u thuis gewend bent.  Bij alle hotels heb-
ben wij schitterende excursies voor u be-
schikbaar.

Dialyseafdeling
Bent u op zoek naar prachtige zandstran-
den en verborgen schatten, dan is Cyprus 
the place to be! De Cypriotische steden als 
Nicosia en Phapos of de mooie haven van 
Lemessos. Stuk voor stuk pareltjes. Cyprus 
heeft vele gezichten, prachtige zandstran-
den, ongerepte binnenlanden en ontelbare 
culturele bezienswaardigheden. Op Cyprus 
werken wij samen met het internationaal 
erkende Royal Artemis Medical Centre. Het 
centrum werkt met Fresenius 4008-S Machi-
nes en uiteraard volgens de laatste stren-
ge EU-normen.

Malta is het grootste van de eilandengroep 
en een echte reisdroom.  Malta beschikt over 
een mild klimaat en een weelderige flora. Op 
Malta beschikken wij over drie fantastische 
hotels en werken wij samen met Mater Dei 
Hospital. In 2017 heeft de dialyseafdeling 
van dit moderne ziekenhuis 35 nieuwe Fre-
senius 2008K dialyse machines geschon-
ken gekregen. Uiteraard werkt men hier ook 
volgens de laatste strenge EU-normen.

Zoekt u liever iets dichter bij huis of gaat 
u liever met eigen auto op vakantie? Dan 
hebben wij voor u verschillende hotels met 
dialysefaciliteiten in Duitsland. 

Ontdek de onderwaterwereld
Afgelopen jaar is Speciaal-reizen een 
samenwerking gestart met de Inter-
national Association for Handicapped 
Divers (IAHD). Deze non-profit organi-
satie is in 1993 opgericht en bestaat 
enkel uit vrijwilligers. 

Sinds de oprichting zijn er circa 5500 duikers 
en duikprofessionals wereldwijd opgeleid 
en gecertificeerd. Het doel van IAHD is 
het promoten, ontwikkelen en uitvoe-
ren van Scuba duikopleidingen voor 
mensen met een lichamelijke en/
of geestelijke beper-
king.

Lichaamsbeweging helpt mensen hun ge-
zondheid zowel lichamelijk als geestelijk te 
verbeteren. Door deel te nemen aan een dui-
kopleiding krijgt iedere deelnemer naast deze 
voordelen ook meer sociale contacten, 

betrokken zijn bij een dergelijke activiteit 
heeft blijvende positieve voordelen en kan 
er zelfs toe leiden dat een persoon een her-
nieuwde interesse in het leven krijgt.

Geselecteerde hotels
De risico’s bij het trainen van een persoon 

met beperking zijn bij het duiken 
niet hoger dat voor valide men-

sen. Soms moeten de duik-
instructeurs misschien een 

bepaalde techniek en/of 
apparatuur aanpassen op 
een individu. In sommige 
gevallen is wellicht een 
extra zwembad- of open-
watertraining nodig, maar 
de IAHD is van mening dat 
op een bepaald moment in 
de opleiding er totaal géén 

verschil bestaat in validen en 
mindervaliden duikers.

Speciaal-reizen heeft enkele 
geselecteerde hotels met de 

juiste aanpassingen waar IAHD 
haar duikopleidingen geeft. Deze 

accommodaties zijn vooraf door ons 
persoonlijk gecheckt op de aan-
wezigheid van een rolstoeltoe-
gankelijke badkamer, aanpas-
singen en de aanwezigheid van 
hulpmiddelen. Daarnaast is er 
gecontroleerd op “klantvrien-

delijk” gebruik ten aanzien van duikers met 
een beperking.
Speciaal Reizen en de IAHD willen ervoor 
zorgen, dat mensen met een beperking de-
zelfde kwaliteit (duik)opleiding, diplomering 
en duikavonturen kunnen ontvangen als va-
lide mensen.
Boek nú uw duikvakantie en ervaar de ge-
wichtloze onderwaterwereld. 

Anneke van der Werff 
Boven water heb ik hulp nodig, maar 
onder water ben ik ‘gezond’ en kan ik 

anderen helpen als ze hulp nodig  
hebben. Duiken met een handicap  

betekent voor mij onder water  
‘een uur gezond zijn’.

 
Nic. van de Wetering (MS) 

De ervaring om gewichtloos te zweven 
in het water en je met een kleine in-
spanning te verplaatsen geeft je een 

geweldig zelfvertrouwen.
 

Marloes (Spierziekte) 
Ik voel me bevrijd als ik duik of zeil, om-
dat ik even niet meer gedwongen ben 
om in mijn rolstoel te zitten. “Straks 
breek je wat of gebeurt er iets met 

je”, zeggen vrienden weleens bezorgd. 
Er kan altijd wel wat gebeuren. Angst 
daarvoor houdt me echt niet tegen.

Wereldwijde dialysevakanties 
met Speciaal-reizen



De MS-Viola is een schip voor mensen met 
een beperking, barrièrevrij, toegankelijk ont-
worpen voor minder validen en biedt alle zorg 
opties die iemand nodig heeft als gezond-
heidsproblemen reizen in de weg staan. Na 
een verbouwing van meer dan 7,5 miljoen 
euro is de MS-Viola het modernste, mooiste 
en meest comfortabele riviercruiseschip dat 
momenteel over de Europese rivieren vaart. 
De ambiance van de MS-Viola steekt met kop 
en schouders boven alle andere aangepas-
te rivier-cruiseschepen uit en straalt comfort 
en luxe uit van een vijf sterren hotel. Daar-
naast staat de vriendelijke en attente inter-
nationale bemanning altijd voor u klaar om u 
een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Het 
schip is in vier niveaus onderverdeeld, namelijk 
een zonnedek, een panoramadek, een hoofd-
dek en een benedendek. Deze verschillende 
dekken zijn middels twee royale liften of met 
een trap te bereiken. 

5***** 
hutten 

De hutten zijn met vijf 
sterren bekroond. Op zo’n prach-

tig schip logeert u in hutten gelijk aan 
luxe hotelkamers. De royale cabi-
nes zijn bijzonder stijlvol ingericht 
en het moderne chique interieur 

ademt de sfeer uit van een luxe ho-
telschip. Nergens is op bezuinigd om 

u vooral een luxueuze en bovenal com-
fortabele riviercruise te laten beleven.

De (noodzakelijke) aanpassingen zijn subtiel 
verwerkt, waardoor het ‘karakter van een zie-
kenhuis’ nergens is terug te vinden. De ro-
yaal bemeten aangepaste cabines zijn com-
pleet ingericht met onder meer hoog/laag 
bedden en goed toegankelijke sanitaire ruim-
tes. Verder beschikken alle cabines over ei-
gen klimaatregeling, een alarmbel en een flat 
screen televisie. 

34 aangepaste- en 27 standaard  
dubbelecabines
De 34 aangepaste dubbele cabines bevin-
den zich op het hoofddek, zijn royaal beme-
ten en zéér goed rolstoel toegankelijk, stan-
daard uitgevoerd met onder meer elektrisch 
verstelbare hoog/laag bedden, automatisch 
inschakelende verlichting, brede toegangs-
deuren (125 cm breed), onder rijdbare was-
tafel met dokterskraan en ruim voldoende 
opbergruimte, 32” flat screen televisie met 
draaibare muurbeugel, persoonlijke alarmbel 
staat 24 uur per dag in verbinding met de re-

ceptie, lichtschakelaar en 
leeslampje naast het bed en 

royaal bemeten vensters met 
verduisteringsgordijnen.

Uiteraard zijn er voldoende hulpmidde-
len aan boord van het schip waaronder 2 til-
liften. 
De moderne 27 dubbele standaardcabines be-
vinden zich op het benedendek en beschik-
ken over 2 eenpersoonsbedden, flat screen 
televisie, bureautje, leeslampje, en voldoen-
de opbergruimte. De comfortabele badkamer 
voldoet aan alle moderne eisen 

Volledig aangepaste badkamers 
Op de aangepaste badkamers van de MS-Vi-
ola is nergens bezuinigd. De ergonomische 
indeling zorgt voor royale bewegingsvrijheid. 
Per twee kamers is er één (gedeelde) badka-
mer. Ondanks het delen van de badkamer is 
privacy absoluut gewaarborgd! Zodra u uw 
badkamerdeur sluit is de badkamer niet meer 
toegankelijk vanaf de andere zijde. Naast de 
in de eigen cabine aanwezige onder rijdbare 
wastafel met royale spiegel, is er ook nog een 
onder rijdbare wastafel met geïntegreerde 
handgrepen en een grote gekantelde spie-
gel op de badkamer.
De meer dan royale badkamer is toeganke-
lijk middels extra grote easy-close deuren en 
voorzien van 2 opklapbeugels aan weerszij-
den van het toilet, royale berijdbare douche 
met douche klapzitje en beugels aan de wan-
den. Gehard glazen opvouwbaar spatscherm. 
Het licht schakelt automatisch in door mid-
del van een bewegingssensor; het persoon-
lijke alarm staat 24 uur per dag in verbinding 
met de receptie. 

Culinair genieten 
De chef-kok en zijn keukenbrigade serveren 

De MS-Viola zet dé nieuwe 
standaard voor aangepaste 

riviercruises. De voormalige 
J. Henry Dunant van het Rode 

Kruis is compleet verbouwd 
en aangepast aan de moderne 

medische eisen van deze 
tijd en staat garant voor een 

zorgeloze rolstoeltoegankelijke 
riviercruise. 

 Welkom aan boord bij



elke dag fantastische gerechten. Eén keer per 
week verwennen zij u met een extra feeste-
lijke maaltijd, Captain’s Diner. Het is aan te 
bevelen om voor deze feestelijke gelegen-
heid gepaste kleding mee te nemen (niet ver-
plicht). Uiteraard wordt rekening gehouden 
met speciale diëten. Genietend van het com-
fort van de MS-Viola ziet u een afwisselend 
landschap met natuur en oude gebouwen aan 
u voorbijtrekken. Gedurende uw riviercruise 
zal de MS-Viola meerdere keren verschillen-
de havenstadjes aan doen om te bezoeken. 
U kunt dan bijvoorbeeld gaan winkelen, een 
terrasje pakken of een museum bezoeken. 
Uw riviercruise begint maandag en eindigt 
zondag. Gedurende deze cruise bieden wij een 
excursieprogramma aan. Uiteraard verschilt 
deze per dag en is het aangeboden program-
ma afgestemd op de wensen en de mogelijk-
heden van onze gasten. U bepaalt zelf aan 
welke programma onderdelen u deelneemt. 

Zorg aan boord 
Vanzelfsprekend is er de aanwezigheid van 
optimale medische zorg. 24 uur per dag is er 
een medisch team bestaande uit een arts en 
twee verpleegkundigen. Wij houden voor u 
rekening met speciale voedingsvoorschriften 
en eventueel zuurstofgebruik. 

Dialyse riviercruise 
Relaxen buiten de eigen omgeving met de 
zekerheid van een goede medische behan-
deling. De MS-Viola is niet alleen uniek met 
de geboden luxe of comfort. Vanaf vandaag 
hoeft u niet meer te wachten tot september 
om als dialysepatiënt een riviercruise in Ne-
derland of Duitsland te maken. Wij bieden u de 
mogelijkheid om op elke aanlegplaats van het 
schip, het héle jaar door, te dialyseren in een 
gecertificeerde kliniek. Zodra het schip aan-

legt, staat uw taxi al gereed om u naar de di-
alysekliniek te brengen. Indien nodig met een 
aangepast voertuig. In sommige klinieken is 
eventueel een nachtdialyse beschikbaar. Zo 
hoeft u gedurende de duur van de riviercruise 
maar één keer gedialyseerd te worden. Wij 
werken hiervoor samen met verschillende di-
alysecentra langs de verschillende vaarroutes 
in zowel Nederland als Duitsland. De verschil-
lende centra gebruiken de Fresenius 4008-S 
dialyse machines. Wij werken samen met on-
der meer PHV - Der Dialysepartner Bonn (Dld), 
Dialyse Boppard (Dld), CWZ - Dialyse afdeling 
(NL) en Maas- stad Ziekenhuis (NL). Wij hebben 
de dialyse- centra geselecteerd op beschik-
baarheid van vakantiedialyse en een goede 
bereikbaarheid alsmede certificering van de 
desbetreffende kliniek of het ziekenhuis. 

Full-charter
MS-Viola ook te huur voor zorgorganisaties 
en/of grote groepen. Voor zorgorganisaties 
en/of grote groepen tot 122 personen be-
staat de mogelijkheid om de MS-Viola voor 
een hele week af te huren (full-charter). Wij 
varen van maandag tot en met zondag. De 
prijzen en mogelijkheden hangen onder meer 
af van de plaatsen die worden aangedaan, de 
beschikbaarheid van het schip, het reissche-
ma, wensen voor de catering en op welk mo-
ment in het jaar u de riviercruise wilt laten 
plaatsvinden. Daarom stellen wij een rivier-
cruise altijd in overleg met de zorgorganisatie 
samen, waarbij de vertrekplaats en de aan-
komstplaats zoveel mogelijk in de planning 
van de MS-Viola passen. Huurt u de MS-Vio-
la, dan huurt u een compleet verzorgd pakket. 
Aan werkelijk alles is gedacht. Heeft u belang-
stelling? U bent van harte uitgenodigd voor 
een uitgebreide rondleiding op de MS-Viola. 
Wij bespreken graag alle mogelijkheden. 

Genietend van het comfort van de MS-Viola ziet u een afwisselend land-

schap met natuur en nostalgische gebouwen aan u voorbijtrekken.

de MS-Viola

De aangepaste badkamer.

Een rolstoeltoegankelijke hut op het bovendek.

Artist impression van het restaurant.



Op zoek 
naar een luxe 

vakantie en verblijven 
in een prachtig hotel van deze 

tijd? Dan is Artiem Carlos III de beste 
plek om neer te strijken. 

Dit moderne hotel - alleen voor volwassenen - heeft naast een eigentijd-
se filosofie ook het voordeel van een toplocatie. Want vanuit deze plek is de keuze 

reuze. Mahon lonkt en helemaal in trek is Cala Fons. 
In deze vissershaven klinken vanuit de in rotsen gehouwen bars typische Menor-
caanse zeeliederen. Bar Es Cau is er zo eentje waar je met een pomada nage-
niet van een heerlijke avond. Bezoek de Talayot vlak bij Es Castell en 
ontdek een stukje historie van het eiland. Of laat je culinai-
re zintuigen prikkelen tijdens een bezoek aan Bi-
nifadet, een wijngaard waar u naast de 
wijnranken heerlijk kunt dine-
ren.

Hotel Atriem Carlos III**** - Menorca

Ho-
tel Bellamar 
Beach & Spa ligt te-
genover het strand van Es Pou-
et en aan het begin van de lange boule-
vard, die doorloopt tot aan het centrum van San 
Antonio. 

Op het zonneterras bij het zwembad zijn genoeg ligbedjes voor een dagje in de zon 
en er is een jacuzzi om heerlijk in te ontspannen. In de mooie Spa kunt u relaxen in 
het verwarmde zwembad of in de Finse sauna en ook in de Spa is er een jacuzzi. We-

kelijks zijn er verschillende shows met livemuziek.

Vraag aan de receptie naar de mogelijkheden. De hippie-
markt Las Dalias, het authentieke dorpje Santa 

Gertrudis de Fruitera en het idylillische 
Benerràs zijn aanraders. 

Hotel Bellamar ****- Ibiza

Aan de noord-
west kust van Cyprus 

in Polis ligt een kleinscha-
lig twee verdiepingen tellend apparte-

mentencomplex, ontworpen voor én door een 
rolstoelgebruiker.

De eigenaar van C & A Apartments heeft er eigenhandig voor zorg gedragen, dat er 
een 2,5 kilometer lang pad langs de kust is aangelegd. Op het toegankelijke strand is 
naast een gehandicaptentoilet ook een SEA-Track aanwezig, een speciale lift waar-
mee gasten de zee in kunnen; vanzelfsprekend alleen bij rustig weer en van mei 
tot en met augustus. De meeste restaurants in de omgeving zijn goed 
rolstoeltoegankelijk.

C & A Apartments*** - Cyprus

Bent u een 
strandliefhebber? Dan 
zit u  in Calista Luxury Resort 
in het Turkse Belek goed. Het hotel 
ligt namelijk direct aan een (privé)strand, waar 
u via de tuin van het hotel zo naartoe loopt.

Echte waterratten genieten volop in themapark The Land of Legends Dit (water)at-
tractiepark ligt op circa 4,5 kilometer van het resort en is echt de moeite waard voor 
jong en oud. Iets van de omgeving zien? Het bruisende Antalya ligt op zo’n 40 km van 

het hotel.

Hotel Calista Luxury Resort***** - Turkije

Iets heel anders. 
Zonovergoten vakan-

tievilla’s met unieke natuur-
steen accenten. Deze villa’s hebben al-

les wat je van een eerste klas vakantiehuis 
mag verwachten. 

Naast de 3D HD-tv bijvoorbeeld ook een pellet kachel voor gezellige uren in de 
sofa. De hoogwaardige, rolstoeltoegankelijke design keuken met een topuitrusting 
nodigt uit om te koken en te bakken, zodat u uzelf en uw geliefden kunt verwen-
nen. De keuken beschikt over zowel een elektrisch- als gasfornuis. Een fantastisch 
zwembad met zwembadlift, glijbaan voor de kinderen, bubbelbad en bui-
tendouche. Op aanvraag beschikt u over hoog-laagbedden voor 
een perfecte nachtrust. 

Vakantiehuis Costa Blanca**** - Spanje

DB San Antonio 
Hotel & Spa is een in 
een mix van mediterrane en 
oosterse stijl gebouwd complex, met 
één van de grootste zwembaden in de omge-
ving, waarbij het uitzicht over St. Paul’s Bay meer dan 
het benoemen waard is.

DB San Antonio is een perfecte basis voor een onvergetelijke vakantie op het prach-
tige eiland Malta. Het hotel beschikt over dertien rolstoeltoegankelijke kamers (totaal 

414 kamers).

Hotel DB San Antonio**** - Malta

Hotel 
voor vol- 
wassenen

Ontworpen  
voor en door 

rolstoel- 
gebruikers

Een 
eersteklas 
vakantie-

huis

Relaxen 
in de Spa

Direct 
aan een 
prive-
strand

Mix van 
mediterrane 
en oosterse 

stijl



Elba Car-
lota Beach Con-

vention Resort is ge-
legen in Caleta de Fuste, een 

kleine plaats op het Canarische Eiland 
Fuerteventura. Het hotel ligt direct aan het 

zandstrand van Costa Caleta. 

Pak hier een lekker restaurantje en geniet van de ondergaande zon met een lekkere cocktail. 
In de nabije omgeving is genoeg te beleven. In het centrum van Caleta de Fuste, op ongeveer 
950 meter van het resort, zijn er tal van winkels, restaurants en barretjes te vinden. Op onge-
veer een uurtje rijden van het resort ligt het grote dierenpark Oasis Park Fuerteventura.  
Geniet van de afwisselende maaltijden in bijvoorbeeld het buffetrestaurant 
Tindaya met een open keuken en een fraai uitzicht op de zee of 
in een van de andere restaurants. Het resort beschikt 
over buitenzwembaden en een uitgebreid ani-
matieprogramma met verschillen-
de shows, overdag en ’s 
avonds. 

Hotel Elba Carlota**** - Fuerteventura

In dit 
gloednieuwe, 
luxueuze viersterren 
hotel kunt u uw geluk niet op. 
De hypermoderne rolstoeltoegankelijke 
kamers hebben een ruime en van alle gemakken 
voorziene badkamer met de nodige aanpassingen. 

Bij aankomst ruikt u de net gewassen lakens van uw bed. In het buffetrestaurant 
heeft u de perfecte culinaire ervaring met typische Mallorquinse gerechten en de bar-
man zorgt ervoor dat uw glas altijd gevuld is. Dus ontspan en geniet ervan.

Het hotel beschikt over twee heerlijke buitenzwembaden, kinderbad een ver-
warmd binnenzwembad met zwembadlift. Zowel overdag als ’s 

avonds is er een entertainmentprogramma. Op Mallorca be-
schikken wij over een keur aan aangepaste excur-

sies. Dus naast een dagje luieren op het 
strand kunt u allerlei activitei-

ten ondernemen.

Hotel Gran Playa de Palma**** - Mallorca

Het 
schitterende 

Grand Palladium Pa-
lace Ibiza Resort & Spa ligt op 

een rustige locatie in Playa d’en Bos-
sa, aan het prachtige langgerekte strand. In dit 

luxe hotel vindt u twee grote zwembaden en mooi aan-
gelegde zonneterrassen.

In de Spa kunt u heerlijk ontspannen in de sauna en in het Turks stoombad of even 
helemaal wegdromen tijdens een fijne massage. Er is een verwarmd binnenzwembad, 
maar ook een prachtig buitenzwembad met hydro-massage en ligbedden. In 
restaurant La Sal staat elke dag een gevarieerd buffet klaar en in Por-
tofino sieren smakelijke paella en diverse visgerechten het 
buffet tijdens de lunch. À la carte eten, kan in het 
Mexicaanse themarestaurant of in Il Pa-
lazzo.

Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa***** - Ibiza

Hotel 
IFA ligt in het 
centrum van Playa del 
Ingles. Er is een groot winkel-
centrum op ongeveer 300 meter af-
stand. Er zijn diverse winkels in de directe om-
geving van het hotel.

Ruime tweepersoonskamer op de begane grond. Uitzicht op de tuin, rolstoeltoe-
gankelijke kamers uitgerust met een zithoek, een gemeubileerd balkon/terras, twee 
eenpersoonsbedden, slaapbank, bureau, satelliettelevisie, telefoon en kluisje (te-

gen betaling). Badkamer met inloopdouche (douchezitje, handgreep), een hand-
greep op het toilet en föhn.

 Ervaar 
een levendig 

en stijlvol hotel, di-
rect voor de deur van een van 

de meest populaire stranden in de Ver-
enigde Arabische Emiraten. 

Verblijf in een van de kamers met een fantastisch uitzicht op de Arabi-
sche Golf. Geniet van verleidelijke restaurants, bars, het zwembad bij zonsonder-

gang, krijg een lekker vakantiekleurtje of ga shoppen en mensen kijken op ‘The Walk’.  
 
JA Ocean View (totaal 338 kamer) is een populair designhotel met een aantal 
rolstoeltoegankelijke kamers. Het hotel beschikt over een grote lob-
by met receptie, liften, vier restaurants, twee bars, winkels en 
een schoonheidssalon.

Hotel JA Ocean View**** - Dubai Hotel Kikki Village Resort**** - Sicilië

Diverse 
winkels 
in directe 
omgeving

Heerlijk 
ontspannen 

in de  
sauna

Direct  
aan het 
strand

Ont- 
spannen  

en  
genieten

Hotel IFA*** - Buenaventura

Kikki 
Village Resort 
ligt in het zuidoosten 
van Sicilië, op slechts een paar 
minuten buiten het levendige vissers-
dorpje Pozzallo, is een oase van rust.

Winkels zijn te vinden in het centrum van Pozzallo. De accommodatie is 
speciaal aangepast aan de behoeften van gasten met een lichamelijke beperking. 
In totaal 31 kamers zijn allemaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Aangepast 
aan de 

behoeften 
van de 
gasten

Een  
populair 

designhotel



Dé specialist in aangepaste reizen: www.speciaal-reizen.be of www.speciaal-reizen.nl 

úw vakantie ónze zorg

Nieuw en volle-
dig rolstoeltoegankelijk boe-
tiekhotel. Geopend in 2008. Warm, 
vriendelijk en smaakvol ontworpen 
in Caribische stijl. Ruim interieur 
en frisse kleuren. De accommoda-
tie wordt gekoeld door de tropische 
wind. Natuurlijke elementen werden 
opgenomen in het ontwerp en cre-
eert een stille en milieuvriendelijke 
sfeer. Familiehotel met vriendelijk 
personeel. 

Gelegen in een van de mooiste gebieden 
van het eiland. Het dichtstbijzijnde strand 
Sea Aquarium Beach en het Dolphin The-
rapy Centre liggen op slechts 200 meter 
van het hotel. Het huis ligt op de tweede 
strandlocatie en wordt omgeven door di-
verse restaurants, gezellige strandbars en 
verschillende watersportfaciliteiten. De 
modern ingerichte accommodatie bestaat 
uit drie verdiepingen en is uitgerust met 
een receptie, lobby, lift, lounge, biblio-
theek, dagelijkse krant, buitenruimte en 
een openbaar toilet voor gehandicapten 

en een bagageruimte. Wasruimte en 
droger elk tegen een ver-

goeding. Een 
to-

taal 
van 21 een-
heden, waaronder 7 twee-
persoonskamers, 1 studio en 13 suites 
(allemaal toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers).

Inrichting
U heeft keuze uit smaakvol ingerich-
te tweepersoonskamers, suites en een 
familiesuite. De kamers worden geken-
merkt door veel ruimte, natuurlijk licht 
en eenvoudige elegantie. Er is dagelijkse 
schoonmaak.
De 12 suites (ongeveer 74m²) met 2 
slaapkamers (1 tweepersoonsbed, 1 een-
persoonsbedden). Airconditioning in beide 
slaapkamers. Modern meubilair, accessoi-
res en tegels. Ruim balkon / terras gedeel-
telijk met uitzicht op zee. Ruime woon-
kamer met plafondventilator, slaapbank, 
kabel-tv, telefoon met directe buitenlijn, 
internettoegang, kluis. Volledig ingerich-
te keuken met koffiezetapparaat, fornuis, 
vaatwasser, magnetron / oven en koel-
kast. Bad met inloopdouche en douchezit-
je, handgrepen aan beide zijden van het 
toilet.

Verzorging
U verblijft op basis van overnachting 
met self-catering of halfpension. Met half-
pension wordt het eten in het naburige 
restaurant (op 150 m afstand) genuttigd. 
Geniet van uw ontbijt aan zee in het He-
mingway Restaurant.
 
Voor een authentieke Caraïbische trakta-
tie is Seafood Grill Restaurant Nemo bij 
het half- en volpensionaanbod inbegre-
pen. Geniet van een lange à-la-cartelunch 
of lunch in Piazza Restaurant. U kunt deze 
optie gebruiken bij het boeken van het 
volpension. Voor zelf-catering gaat meer-
dere keren per week gratis een pendel-
dienst naar de supermarkt (ongeveer 5 
km, niet toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers).

Activiteiten 
Klein buitenzwembad (niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers). Strandrolstoel 
beschikbaar (gratis, op aanvraag). Hand-
doeken voor het strand gratis. Strandstoe-
len op het strand tegen een vergoeding. 
Excursies bij de receptie te boeken. Ba-
bysit op aanvraag, boeking van huurauto 

(niet rolstoeltoegankelijk), post-
dienst, wekservice. 

Ervaar de 

onder-
waterwereld van 
Curaçao in een compleet ande-
re dimensie! Exclusief met Speciaal-reizen 
heeft u de mogelijkheid om met een rol-
stoelvriendelijke onderzeeër (moet kun-
nen bewegen) de diepte van de zee in te 
duiken. Absoluut sensationeel en uniek. 
U kunt ook rolstoeltoegankelijke duik- en 
zwemlessen met dolfijnen boeken. Be-
zoek ook het nabijgelegen Sea Aquarium 
op en voel de oceaan op je eigen huid. Als 
u wilt duiken of zwemmen met dolfijnen 
is dat te organiseren.
Een maatwerkvakantie op Curaçao is net 
als andere vakanties te bespreken met 
het team van Special-reizen. Het organise-
ren en begeleiden van aangepaste vakan-
ties is een vak apart en vereist vakkennis 
en expertise. Daarbij staat service , kwali-
teit en persoonlijk contact voorop. Onder-
steuning en advies vanaf de boeking tot 
aan het vertrek naar huis zijn van elemen-
taire belang. Wij stellen immers de reis 
samen naar úw wens. Vakantie op maat 
noemen wij dat.

Hotel Dolphin Suites Curaçao paradijs in de Cariben****

Nieuw en 
volledig 
rolstoel 

toegankelijk 
boetiekhotel


