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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. 
 
Deze brochure is voor onze cruisereizen, die zowel voor begeleide als zorgreizen geschikt zijn. De  vanaf-
prijzen zijn voor de binnenhut zorgreis of begeleide reis. De prijzen voor de diverse hutcategorieën zijn 
op aanvraag. 
 
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.  
 
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 



Nieuw Statendam 
heeft op 30 november 2018 de werf in Italië verlaten om u de 
allermooiste cruisereizen te laten ervaren. Van het Crow’s 
Nest tot de hutten op het Main Deck treft u de modernste              
voorzieningen aan.   
 

Een varend hotel, 
dat u de mooiste landschappen van Noorwegen tot voor uw 
deur brengt. Het schip is van alle gemakken en luxe voorzien. 
Er zijn  diverse restaurants, waar u tegen bijbetaling a la cart 
kunt eten, maar mis zeker niet de maaltijden in de Main Dining 
Room, die inclusief en van uitstekende kwaliteit zijn. 

Maar één keer je koffer uitpakken 
De mooie Noorse Fjorden bewonderen vanaf de Nieuw Statendam 

  
Met het nieuwste schip van de Holland America Line 
langs de indrukwekkende fjorden van Noorwegen, u valt van de ene verbazing 
in de andere. 

Prijzen 
Vanaf € 2099,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  begeleide reis 
Vanaf  € 2399,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  zorgreis 

Datum 
Vertrek Amsterdam       19-07-2020 
Aankomst Amsterdam   26-07-2020 
Inclusief 
Volpension  en Havengelden 
Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, fooi-
en, persoonlijke uitgaven en excursies 
 

 
 

Vaarschema 
Inscheping Amsterdam 
Dag op zee 
Eidfjord/Hardangerfjord 
Molde 
Geiranger 
Bergen 
Dag op zee 
Amsterdam ontscheping 
 

Bijzonderheden 
Diverse hutcategorieën mogelijk.      
(rolstoeltoegankelijk op aanvraag)     



Cruise naar het land van de trollen 
Tijdens deze cruise kunt u genieten van leuke Noorse steden, 
zoals Oslo en Stavanger, maar ook van  de bijzonder mooie 
natuur in en langs de fjorden, terwijl u ondertussen geniet 
van een heerlijk drankje of hapje eten. 
 

Met de Nieuw Statendam 
Van de Holland America Line  gaat u op reis vanuit Amster-
dam en 8 dagen later, na een prachtige reis, bent u met heel 
veel mooie vakantieherinneringen weer terug in Amsterdam. 

Cruise naar het land van de trollen 
Deze cruise gaat net als de cruise “één keer je koffer inpakken” naar de mooiste 
plekken in Noorwegen  

  
Langs Oslo en de Oslofjord, Kristiansand, de Sognefjord, langste en diepste fjord 
ter wereld met de luxe, die cruise u biedt 

Prijzen 
Vanaf € 2049,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  begeleide reis 
Vanaf  € 2349,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  zorgreis 

Datum 
Vertrek Amsterdam       26-07-2020 
Aankomst Amsterdam   02-08-2020 
Inclusief 
Volpension en havengelden   
Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, fooi-
en, persoonlijke uitgaven en excursies 
 

 
 

Vaarschema 
Inscheping Amsterdam 
Dag op zee 
Oslo 
Kristiansand 
Stavanger 
Flam/Sognefjord 
Dag op zee 
Amsterdam ontscheping 
 

Bijzonderheden 
Diverse hutcategorieën mogelijk.      
(rolstoeltoegankelijk op aanvraag)     



De mooiste fjorden van Noorwegencruise 
Tijdens deze cruise kunt u genieten van de mooiste fjorden 
van Noorwegen. De tocht een fjord in is indrukwekkend en 
heeft een ongekende schoonheid. Iedere fjord is bijzonder en 
het vaart zo aan u voorbij. Naast deze ongelooflijke natuur-
schoon bezoekt u ook charmante Noorse steden, zoals Oslo, 
Kristiansand en Bergen. 
 

Met de Nieuw Statendam 
Van de Holland America Line  vertrekt vanuit Amsterdam voor 
deze Noorwegen ten voeten uitreis, die u in 15 dagen laat 
kennis maken met Noorwegen. 

De mooiste fjorden van Noorwegencruise 
Mocht u niet kunnen kiezen tussen onze andere Noorse cruises, dan is deze cruise de 
oplossing. Bij deze cruise worden alle mooie fjorden gecombineerd in één reis. 

  
Heerlijk relaxed vanaf het dek van de Nieuw Statendam de Oslojfjord, Hardangerfjord, 
Sognefjord en Nordfjord bewonderen. 

Prijzen 
Vanaf € 3849,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  begeleide reis 
Vanaf  € 4299,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  zorgreis 
(rolstoeltoegankelijk op aanvraag) 

Datum 
Vertrek Amsterdam       19-07-2020 
Aankomst Amsterdam   02-08-2020 
Inclusief 
Volpension  en Havengelden 
Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, fooien, 
persoonlijke uitgaven en excursies 

 
 
 

Vaarschema 
Inscheping Amsterdam 
Dag op zee 
Eidfjord/Hardangerfjord 
Molde 
Geiranger 
Bergen 
Dag op zee 
Amsterdam  
Dag op zee 
Oslo 
Kristiansand 
Stavanger 
Flam/Sognefjord 
Dag op zee 
Amsterdam ontscheping 



Nieuw Statendam 
is met een lengte van 297 meter een cruiseschip, waar je niet 
zomaar om heen kunt. Het schip is van alle gemakken voorzien. 

Een varend hotel, 
dat u, terwijl u met alle luxe wordt omringd, langs de Noordelij-
ke Eilanden brengt. Deze  bijzondere cruise duurt 15 dagen vol 
met heel veel mooie natuur, maar ook veel activiteiten aan 
boord, zoals reispresentatie over wat u gaat zien, allerlei work-
shops, maar ook heerlijk genieten van de beste muziek uit 
Memphis. De lijst activiteiten is ontzettend lang. Teveel  om 
allemaal te doen in 15 dagen. 

Drie vakantielanden in één 
met de Nieuw Statendam naar het Verenigd Koninkrijk,  IJsland en 
Noorwegen. 

  
Vanaf een luie stoel op het dek al het natuurschoon bewonderen 
wanneer de kusten van Engeland, Schotland, IJsland en Noorwegen voorbij glijden 

Prijzen 
Vanaf € 4399,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  begeleide reis 
Vanaf  € 4999,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  zorgreis 
(rolstoeltoegankelijk op aanvraag)     

Datum  
Vertrek Amsterdam  2 -8-2020 
Aankomst Amsterdam 16-8-2020 

Inclusief 
Volpension en havengelden 
Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, fooien , 
persoonlijke uitgaven en excursies 

 
Vaarschema 
Inscheping Amsterdam 
Dag op zee 
Haugesund, Noorwegen 
Alesund, Noorwegen 
Dag op zee 
Akureyri, IJsland 
Isafjordur, IJsland 
Reykjavik, IJsland 
Dag op zee 
Lerwick, Schotland 
Invergorden, Schotland 
Newhaven/Edinburgh, Schotland 
Amsterdam ontscheping 
 

 



De prachtigste steden 
bezoeken vanaf het luxe schip van Holland America Line. Laat u 
onderweg verrassen door de mooie uitzichten en geweldige ex-
cursies aan wal. 

 
Met de Nieuw Statendam 
Van de Holland America Line vertrekt vanuit Amsterdam voor 
deze prachtige cruise, die u in 15 dagen laat kennis maken met 
verscheidenheid aan mooie plaatsen. 

Cruise naar de Oostzee 
Deze werkelijk schitterende cruise brengt u vanuit Amsterdam via Denemarken,   
Duitsland en Tallinn naar de cultuurmetropool St. Petersburg. Deze schitterende 
Russische stad is ronduit betoverend.  

  

6 landen bezoeken tijdens 1 cruise 

Prijzen 
Vanaf € 4399,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  begeleide reis 
Vanaf  € 4999,— p.p. o.b.v. 2-
persoonsbinnenhut  zorgreis 
(rolstoeltoegankelijk op aanvraag)     

Datum  
Vertrek Amsterdam  2 -8-2020 
Aankomst Amsterdam 16-8-2020 

Inclusief 
Volpension en havengelden 
Niet in begrepen 
Reis– en annuleringsverzekering, fooien , 
persoonlijke uitgaven en excursies 

 
Vaarschema 
Inscheping Amsterdam 
Dag op zee 
Kopenhagen, Denemarken 
Warnemunde, Duitsland 
Dag op zee 
Tallinn, Estland 
St. Petersburg, Rusland (2 dagen) 
Helsinki, Finland 
Stockhol, Zweden 
Dag op zee 
Kiel, Duitsland 
Arhus, Denemarken 
Dag op zee  
Amsterdam ontscheping 
 



 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) 




