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Samana 

 Vakanties voor chronisch zieken, personen met een handicap en hun mantelzorgers. 

 www.samana.be 

 

CM Zorgverblijven 

 Vakanties voor chronisch zieken, personen met een handicap en hun mantelzorgers. 

 www.cm-zorgverblijven.be 

 

Infopunt Toegankelijk Reizen 

 Toegankelijkheidsinfo over reizen en uitstappen in Vlaanderen. 

 www.toegankelijkreizen.be 

 

Handy.brussels 

 Toegankelijkheidsinfo over reizen en uitstappen in Brussel. 

 www.handy.brussels  

 

Access-i 

 Toegankelijkheidsinfo over reizen en uitstappen in Wallonië. 

 www.access-i.be 
 

Organisaties 

Overzicht van websites waar mensen hun licht kunnen 

opsteken. 

Nog niet vermelde websites kunnen gemeld worden op 

infochronischzieken@cm.be, op voorwaarde dat ze relevant 

zijn voor heel Vlaanderen. 

Toegankelijk reizen 

http://www.samana.be/
http://www.cm-zorgverblijven.be/
http://www.toegankelijkreizen.be/
http://www.handy.brussels/
http://www.access-i.be/


2 
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: februari 2019 – NL - Toegankelijk reizen 

 

Toegankelijk op reis 

 Toegankelijkheidsinfo/ tips/ regelen van assistentie en hulpmiddelen voor reizen in het 

buitenland. 

 www.toegankelijkopreis.be 

 

Middelpunt - Toegankelijk logeren aan zee 

 Vakantieverblijf met alle zorginfrastructuur en –service in Middelkerke. 

 https://middelpunt.be/ 

WeTravel2 

 Reisorganisatie die bijzondere reisformules aanbiedt voor mensen met een tijdelijke of 

permanente fysieke beperking.  

 http://wetravel2.eu/  

 

U/TURN 

 Reisorganisatie die avontuurlijke en back to basics activiteiten organiseert in binnen- en 

buitenland voor mensen met een beperking. 

 www.projectu-turn.com  

 

Andersaktief 

 Reizen voor mensen met een licht mentale handicap zonder lichamelijke beperking. 

 www.andersaktief.be  
 

Licht en Liefde 

 Vakanties voor blinden en slechtzienden. 

 www.blindenzorglichtenliefde.be 

 

Rode Kruis 

 Aangepaste vakanties voor personen die door hun handicap, ziekte of ouderdom moeilijk 

zonder begeleiding op reis kunnen. 

 www.rodekruis.be 

 

http://www.toegankelijkopreis.be/
http://wetravel2.eu/
http://www.projectu-turn.com/
http://www.andersaktief.be/
http://www.blindenzorglichtenliefde.be/
http://www.rodekruis.be/
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Vakanties voor mensen met kanker 

 www.allesoverkanker.be/vakantie-voor-volwassenen 

 

Azimut 

 Vakanties voor personen met een verstandelijke beperking. 

 www.azimutvzw.be 

 

Cerevam 

 Vakanties voor personen met een licht tot matige verstandelijke beperking. 

 www.cerevam.be 

 

 

 

 

 Voor het regionale aanbod: bij je gemeentebestuur. 

 

 

Meer informatie 
 

http://www.allesoverkanker.be/vakantie-voor-volwassenen
http://www.azimutvzw.be/
http://www.cerevam.be/

