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Wie zijn wij? 
 
A tot Z reizen is het initiatief van Petra Ariëns en Annemarie Zanini. Wij willen vakanties 
voor iedereen mogelijk maken, ook wanneer u met een zorgvraag zit. Wat is er mooier 
dan vakantieherinneringen? 
 
Echter is een vakantie niet voor iedereen zo maar de voordeur dichttrekken en met auto, bus, vliegtuig, 
etc. op naar de reisbestemming van je keuze. Met A tot Z reizen willen wij de organisatie van reis en 
zorg uit handen nemen. Wij regelen alles wat nodig is om er heerlijk een paar dagen uit te kunnen. 
 
Deze reizen kunt u alleen, met vrienden of het gezin doen, maar ook met een groep. Helemaal naar uw 
wens of een standaardreis. Het is uw vakantie, u bepaalt hoe deze er uitgaat zien. 
 
Om u een indruk te geven van wat zoal mogelijk is, hebben wij deze brochure gemaakt. Wij hopen u 
hiermee al een beetje een vakantievoorpret te kunnen geven.  Mocht u geïnteresseerd zijn in reizen met 
zorg of cruises dan willen wij u erop attenderen, dat A tot Z reizen een apart brochure zorg  en cruise 
heeft. 
 
Laat ons weten wat uw vakantiewens is en wij gaan de uitdaging aan. 

 

Petra Ariëns & Annemarie Zanini 

 



Zorgeloos met zorg 

Zorg 
Tijdens uw vakantie krijgt u de zorg gebo-
den, die u ook thuis nodig heeft. De zorg-
kosten en de eventuele mogelijkheid om 
deze (deels) vergoed te krijgen, wordt met  
u besproken tijdens het overleg met de 
zorgverlener.  

Uw boekingsstappenplan 
 Wat is uw vakantiewens? 

 Neem contact op met A tot Z reizen 

• telefonisch 

• per mail 

• via de website 

 Wij maken een afspraak en komen  
bij u langs, om uw vakantiewens en 
alles wat nodig is om dit te realiseren, 
te bespreken. 

 Bij specifieke zorgvragen volgt in 
overleg met u nog een apart gesprek 
met de zorgverlener. 

 En dan is het tijd om op reis te gaan. 

Hulpmiddelen 
Tijdens uw zorggesprek wordt bekeken 
welke hulpmiddelen nodig zijn, welke u 
zelf mee kunt nemen en welke wij voor 
u regelen (voor de huur volgt een  
nacalculatie).  

Niet alleen met zorg 
Iedereen mag mee. Heeft u geen zorg-
vraag, maar weet niet hoe u uw vakantie 
moet regelen. Ook dan kunt u bij ons te-
recht. Wij komen dan ook bij u langs voor 
uw vakantiewens of als u dat liever wil, blijft 
het bij een telefonisch/schriftelijk contact.  

Verzekeringen 
Onze reizen zijn exclusief reis– en 
annuleringsverzekering. Wij hebben 
wel als voorwaarde, dat u voor reizen 
buiten Nederland in het bezit bent 
van deze verzekeringen. Deze kunt u  
uiteraard zelf afsluiten, maar dat 
kunnen wij ook voor u regelen. 

Pakketreizen 
Onze pakketreizen zijn onze kant-en-
klaar-reizen. U reist dan in een groep 
met onze andere gasten naar de       
geboekte bestemming.  
In het uitzonderlijk geval, dat het     
minimum aantal deelnemers niet   
wordt bereikt, dan gaat de reis helaas 
niet door. U hoort dit ruim van te    
voren, doch uiterlijk 3 weken voor   
vertrek. Uiteraard is er restitutie van  
de reissom (met uitzondering van    
persoonlijke uitgaven, zoals bijv. reis– 
en annuleringsverzekering) mogelijk. 
Ook probeert A tot Z Reizen u een al-
ternatief te bieden indien u dit wenst. 
 
Voor onze Reizen op Maat  (blz. 12) of 
Groepsreizen (op maat blz. 13) geldt 
deze voorwaarde niet. 
 

Kijk ook op onze website of 

bel ons voor verdere          

informatie 



De Hofstede 
Gelegen aan de rand van het dorpje Hollum, van waaruit wij 
Ameland zullen verkennen. Wij verblijven in de Wagenschuur. 
 

De Wagenschuur 
De bungalow heeft vrij uitzicht over de landerijen, het bos en 
de vuurtoren. De bungalow heeft een tal van luxe faciliteiten. 
Zo heeft iedere slaapkamer een eigen badkamer met douche, 
toilet en was tafel. 

Lekker uitwaaien op Ameland 
Heerlijk de wind door je haren, met je voeten in het zand en uitkijken 
over die eindeloze zee. Wie wil dat nou niet? 

 
Genieten van duinen, strand en zee,  
Met uitzicht op de vuurtoren van Hollum 

Prijzen 
Vanaf € 799,— p.p. o.b.v. 2-persoonskamer 

Datum 
25 mei  t/m 29 mei 2020 

Inclusief 
4 nachten op basis van volpension, 
De excursies, die tijdens deze vakantie wor-
den ondernomen 
Overtocht Holwerd—Nes v.v. 
Vervoer op Ameland 

 

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering en 
persoonlijke uitgaven, zoals con-
sumpties tijdens excursies. 
 

Bijzonderheden 
Niet alleen ideaal voor een kleine 
groepsvakantie, maar ook voor ge-
zinsvakanties.  



En zo heeft Den Haag nog veel meer te bieden. Voor elk weertype 
een leuke activiteit, zoals: het Museumkwartier, wandelen in de 
duinen, winkelen in het centrum en pootje baden in zee. 
 

Ibis Styles Den Haag City Centre 
In het hart van de Haagse binnenstad, gevestigd in een iconisch 
gebouw van de beroemde architect H.P. Berlage. Van hieruit kan 
er heerlijk geshopt worden, maar ook het Binnenhof en de mooie 
Haagse musea bezocht worden. 
 

Den Haag, Koninklijke stad aan zee 
Van historisch tot hip, van shoppen tot strand 

 
Van het Binnenhof via de Passage, Palei s Noordeinde naar  Panorama Mesdag 
Een wandeling met monumenten, winkelen en museum ineen 
 

Prijzen 
Vanaf € 899,- p.p. o.b.v. 2-
persoonskamer 

Datum 
18  juni t/m 12 junii 2020 

Inclusief 
4 nachten op basis van ontbijt 

 

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering  
Excursies 
 persoonlijke uitgaven 
 

Bijzonderheden 
Zeer geschikt voor met z’n tweetjes 
met iemand op de achtergrond om 
alles te regelen 



Het eiland Samos, in de azuurblauwe Aegeïsche zee, geldt als één 
van de mooiste en groenste Griekse eilanden. Het landschap is af-
wisselend, de natuur ruig en ongeëvenaard, de geschiedenis tast-
baar en de mensen gastvrij. 
 

Klima Paradise 
Ligt in Klima op het eiland Samos, op minder dan 50 meter van het 
strand. De accommodatie biedt een café-restaurant en alle appar-
tementen hebben een balkon, dat uitkijkt op de zee. U wandelt in 1 
minuut naar verschillende bars en cafetaria’s. 
 

Samos, eiland van de goden 
Een bezoek aan Samos voor prachtige plaatsjes. 

 
 

Azuurblauwe zee en groene omgeving 

 

Prijzen 
Vanaf € 1599,— p.p. o.b.v. 2-
persoonskamer 

Datum 
15 juni t/m 22 junii 2020 

 
Inclusief 
7 nachten op basis van logies, 
Transfer van luchthaven  naar Klima 
Paradise v.v. 

 

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, 
lmaaltijden 
persoonlijke uitgaven 
Excursies op aanvraag 
 

Bijzonderheden 
Zeker geschikt voor een vakantie met 
twee met de zekerheid van begelei-
ding/ondersteuning indien gewe 



De kust ten noorden van Lissabon is een van drukst be-
zochte kuststreken van Portugal. Hier komt u aangena-
me verrassingen tegen zoals Ericeira, een traditioneel 
vissersdorp. In dit gezellige stadje met smalle steegjes, 
heerst het hele jaar door een zomerse vakantiesfeer. 
 

You and the sea 
Is een appartementencomplex  waar we zullen verblijven. De ap-
partementen hebben airco en een volledig uitgeruste keuken met 
vaatwasser en over. Elke unit beschikt over eigen badkamer met 
bad, gratis toiletartikelen en een haardroger. Verder is er toegang 
tot eigen spa– en wellnesscentrum met sauna en fitnesscentrum. 

Ericeira, een aangename verrassing 
 
Het hele jaar een zomerse vakantiesfeer 

 
 

 

Prijzen 
Vanaf € 1299,- p.p. o.b.v. 2-
persoonskamer 

Datum 
5 t/m 12 mei 2020 

Inclusief 
7 nachten op basis van logies  
Transfer van luchthaven naar You and 
the Sea v.v. 

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering 
persoonlijke uitgaven, zoals con-
sumpties tijdens excursies. 
Excursies op aanvraag 

Bijzonderheden 
Geschikt voor begeleide reizen, waar-
bij u waar nodig ondersteuning kunt 
krijgen  



 

Barcelona 
Heeft ontzettend veel te bieden. Het is een stad met mooie oude 
gebouwen, leuke kleine straatjes en zeker niet te vergeten de bij-
zondere bouwwerken van Gaudí 
 

Grupo Gran Via 678 
Dit stijlvolle hotel ligt in L’Eixample, de wijk van het Catalaanse Mo-
dernisme met Sagrada Família als pronkstuk, maar ook de sjieke 
winkelstraat Passeig de Gràcia en u kunt er heerlijk eten. Vanuit 
hier gaan wij Barcelona ontdekken.  

Barcelona, voor elk wat wils 
Een bezoek aan Barcelona is voor iedereen leuk 

 
 
Culuur, heerlijk eten, shoppen en zelfs strand 
 

Prijzen 
Vanaf € 869,— p.p. o.b.v. 2-
persoonskamer 

Datum 
2 t/m 6 juni 

 
Inclusief 
4 nachten op basis van logies en 
ontbijt  
Transfer van de luchthave n Barcelo-
na naar hotel v.v.  
2 excursies                                              

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, 
lunch, diner  en persoonlijke uitgaven 
 

Bijzonderheden 
Ook een geweldige plek om van de 
winterzon te genieten. Geschikt voor 
reizen met zorg en/of begeleiding.. 



Gran Canaria  
Met de mooie duinen van Maspalomas, het shoppen in Las Palmas, 
maar ook de charmante witte dorpjes en het vele natuurschoon 
van dit “mini-continent 
 

Lopesan Villa del Conde resort, Costa Meloneras 
Alsof u in een traditioneel Canarisch dorpje verblijft. Het hotel is 
een klein kopietje van het dorpje Aguïmes. Geniet van de luxe, 
mooie gebouwen en prachtige tuinen. Vanuit het complex loopt u 
zo de boulevard van Meloneras op. 

Heerlijke winterzon 
Gran Canaria, buiten het zomerseizoen 

 
Het eiland met bijna 60 km strand 
 
 

Prijzen 
Vanaf  € 1999,— p.p. o.b.v. 2-
persoonskamer 

Datum 
4 t/m 11 april 2020 

 
Inclusief 
7 nachten op basis logies en ontbijt  
Transfer van luchthaven naar Villa 
del Conde  v.v. 
. 

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, 
persoonlijke uitgaven 
Excursies op aanvraag 
Halfpensiontoeslag €15 p.p.p.d. (niet 
verplicht) 
 

Bijzonderheden 
Ook een geweldige plek om van de 
winterzon te genieten. Geschikt voor 
zorg– en begeleide reizen. Rolstoel-
toegankelijke kamers op aanvraag. 



Marrakech 
Met haar betoverende paleizen, schitterende moskeeën ligt op de 
vruchtbare Haouzvlakte, aan de voet van de Hoge Atlas, op maar 
3,5 uur vliegen vanaf Amsterdam  
 

Handioasis Marrakech 
Net 15 minuten buiten Marrakech ligt Hanioasis Marrakech, een 
unieke plek. Een guesthouse in een oase van rust met 9 rolstoel-
toegankelijke en aangepaste kamers. U kunt er heerlijk genieten 
van de Marokkaanse keuken, waar rekening wordt gehouden met 
specifieke allergieën.  

Mysterieus Marokko 
Zonvakantie in Oosterse sferen 

 
Marrakech, een magisch sprookje 
Laat u verrassen door cultuur en natuur 
 

Prijzen 
Vanaf € 1499,- p.p. o.b.v. 2-
persoonskamer 

Datum 
15 t/m 22 april 2020 

Inclusief 
7 nachten op basis van volpension  
Transfer van luchthaven naar          
Handioasis Marrakech v.v. 

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering en 
persoonlijke uitgaven, zoals con-
sumpties tijdens excursies. 
Excursies op aanvraag 

Bijzonderheden 
Geschikt voor zorg– en begeleide 
reizen 



Hua Hin 
Naast het heerlijk strand heeft Hua Hin veel meer te bieden, zoals 
het wijngebied  Monsoon Valley en Wat Huay Mongkol tempel. In 
heel Hua Hin en omgeving komt u de mooiste tempels en architec-
tuur tegen, zoals het station van Hua Hin. Ook heel leuk zijn de ty-
pisch Thaise marktjes 
 

Verblijf in Villa Coconut 
Een villa met 3 slaapkamers, 2 badkamers, een grote overdekte 
veranda, een terras met zwembad met lift, jacuzzi en een tropische 
tuin. De villa van 145m2 is helemaal rolstoeltoegankelijk. 

Hua Hin 
Koninklijke badplaats 

 
Thailand, meer dan een strandvakantie 
 
Ontdek de leuke bezienswaardigheden van Hua Hin en haar omgeving 

Prijzen 
Vanaf € 2999,— p.p. o.b.v. 2-
persoonskamer 

Datum (op aanvraag) 
Diverse vertrekdata in de periode 
van november 2020 t/m maart 2021 

 
Inclusief 
14 nachten op basis van volpension  
Transfer van luchthaven naar Villa 
Coconut v.v. 
Diverse excursies 

Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering,  
persoonlijke uitgaven, zoals con-
sumpties tijdens de excursies 
 

Bijzonderheden 
Geschikt voor zorg– en begeleide 
reizen. Een zekere winterzonbestem-
ming. 



 Reizen op maat 
 
Het zien van deze brochure heeft u misschien geïnspireerd, maar uw vakantiebestem-
ming zit er niet bij, u wilt liever met partner, gezin of vriend(en) een van de reizen uit 
de brochure maken of in een andere periode dan in de brochure vermeld staat. Kort-
om het past niet (helemaal) bij uw vakantiewens. 
 
Wat kunt u nu doen? 
 
Als de reis wel in de brochure staat, maar niet helemaal aan uw wensen vol-
doet, dan kunt u op onze website middels het boekingsformulier bij de desbe-
treffende reis, de reis in een offerte aanvragen. Op het boekingsformulier kunt 
u dan aangeven, dat u de reis wilt maar op welke andere wijze (privé, andere 
datum, etc.). 
 
Of u neemt contact met ons op de mail of telefoon. Wij maken dan van uw 
wensen een mooie offerte. Indien het wenselijk is, komen wij ook graag even 
langs om e.e.a. te bespreken. 
 
Op deze wijze kunt u ook een offerte aanvragen voor een totaal andere reis, 
dan die in de brochure staat. U roept wat uw wens is en wij gaan er vol         
enthousiasme mee aan de slag. 
 
Uw vakantiewens is onze uitdaging! 

 
 
 



Groepsreizen 
 
Zijn de vakanties in deze brochure dan geen groepsreizen? 
Ja, dat zijn ze in principe wel. Iedereen kan deze vakanties boeken en bij voldoende deel-
name gaat de groep er lekker op uit. 
 
Er zijn echter ook ander soort groepsreizen, die A tot Z Reizen kan en wil accommoderen. 
Stel u wilt met een aantal vrienden op vakantie, of er een paar dagen met collega’s tussen 
uit. U woont of werkt in een  instelling en wil met de hele groep een midweek weg. Dit zijn 
een paar voorbeelden van groepen, waarvoor wij een vakantie of reis kunnen samenstel-
len. 
 
Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u geheel vrijblijvend 
contact met ons opnemen om te zien wat er aan mogelijkheden 
zijn. 
 
Wij denken graag met u mee! 

 
 

 



 Reisgenoten gezocht 
 
U weet waar u heen wilt en wanneer, maar dit sluit niet aan bij onze pakketreizen. 
U wilt echter niet alleen, maar weet niet met wie u samen zou kunnen gaan. 
 
Dan heeft A tot Z Reizen nog een andere mogelijkheid voor u, namelijk onze vakantie 
marktplaats. Hier kunt u een oproep doen voor reisgenoten en zo uw eigen reisgroep 
vormen. 
 

Hoe werkt het? 
• Vul het formulier op onze website bij “Reisgenoten gezocht” in 

• Binnen 2 weken krijgt u van ons een offerte van uw wensvakantie.               
Daarin vermelden wij hoeveel mensen nodig zijn om de reis te kunnen         
realiseren. 

• Na goedkeuring van de offerte zetten wij de reis op onze vakantie marktplaats 
en kunnen andere reisgenoten zich aansluiten. 

• Zodra de reis genoeg reisgenoten heeft, wordt hij van de site gehaald en   
kunnen de koffers worden gepakt. 

 

En hoe zit het dan met mijn privacy? 
Op de website zal alleen uw vakantiewens komen te staan. Wij plaatsen geen       
persoonsgegevens op onze website.  
 



Veel gestelde vragen 
 

Kan ik alle zorg krijgen, die ik nodig heb? 
De zorg, die u thuis hebt, zullen wij voor u ook op uw vakantiebestemming (en onderweg)  regelen. 
Het kan zijn, dat deze iets afwijkt dan thuis, omdat de omstandigheden anders zijn. Afhankelijk van de 
wijze, waarop uw zorg in Nederland wordt vergoed, zal de vergoeding voor deze vakantiezorg worden 
overgeheveld dan wel apart aan u  worden doorberekend.. 
 

Hoe gaat het aanvragen van zorg bij A tot Z Reizen? 
Bij boeking, zowel digitaal, telefonisch als in een persoonlijk gesprek, kunt u aangeven, dat u zorg be-
hoeft. Deze zorgvraag wordt meegenomen in de boeking. Bij een medische zorgvraag zult u een 
(apart)  bezoek krijgen  om precies uw zorgvraag te kunnen specificeren.  

 

Wordt ik thuis opgehaald? 
Er kan (aangepast) vervoer van en naar huis voor u worden geregeld door A tot Z   Reizen. 
Dit is niet in de prijs inbegrepen en zal apart aan u worden belast. 
 

Algemene voorwaarden 
Voor  onze algemene vooraarden verwijzen wij u naar onze website. Als u ze graag toege-
stuurd wil hebben, dan horen wij dat graag. Onze voorwaarden zijn ook  gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel. 
 

Nog meer vragen? 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de mail (info@atotzreizen.nl) of     
telefonisch (Petra tel. 06 57 89 68 25 of Annemarie tel. 06 24 69 49 79) 




