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SENIOREN TOP-ZORG & TOP-TOURS - SEIZOEN 2022
Info/Brochures & Aanmelden voor reizen:  072 534 8851

Autovakanties - Autocruises - Busreizen - Uitjes - Dagtochten

2 of 3 dagen Veluwe - Posbank
en langs de IJssel
 145 - 254 p.p.

5 dagen Vogezen &
Elzas-Weinstrasse
in Anton Pieck stijl
 395 p.p.

10 dagen BRETAGNE
Rondreis langs de kust &
boottocht naar Jersey
 975 p.p.

Senioren Autovakanties SAVAK is een gezamenlijk initiatief van
Stg Senioren-TOP-Zorg en de Nationale Recreatie Stichting NRS
met als doel actieve ouderen zorgeloos op vakantie te laten gaan
Geheel op Non Profit basis - geen bijkomende kosten

Als BUSREIS zelfde reissom: busvervoer is KOSTELOOS via TOP-Zorg

SENIOREN-VAKANTIES

Extra toeristische activiteiten
Op vrijwillige basis kunnen alle
Per Minibus of eigen auto
reisgenoten dagelijks deelnemen
Wij bieden speciaal op Senioren afgestemde 4 à 8-daagse
aan leuke toeristische opdrachten,
zoals het maken van foto’s of het
vakantiereizen naar de mooiste toeristische bestemminbeantwoorden van vragen rond
gen in Nederland en in de ons omringende landen.
bijzondere toeristische hoogtepunten, waarmee ‘bonuspunten’
Dat betreft reisjes naar de Rijn, Eifel, Moezel of Ardennen, maar
verdiend kunnen worden. Soms
ook wat langere reizen naar het Schwarzwald, de Alpen en naar
is daarvoor een kleine omweg
de Italiaanse meren of de Rivièra.
vereist.
De behaalde bonuspunten worden
Wat onze senioren-vakanties zo
Geen vervoerskosten
dagelijks na controle bijgeschrebijzonder maakt, zijn de unieke
Wij vragen geen vervoerskosten. ven op de persoonlijke Bonuskaart
toeristische panoramaroutes
De busjes worden gratis ingezet
tijdens een gezellige borrel die pal
over beeldige binnenweggetjes
voor reisjes van onze donateurs. voor het diner wordt aangeboden.
door de heuvels en berggebieOp de laatste avond wordt een
den overal in Europa, die voor
Als autovantie per eigen auto
gouden, zilveren of bronzen meTouringcars van normale reisor- Absoluut uniek is de mogelijkheid daille uitgereikt, afhankelijk van
ganisaties niet haalbaar zijn.
om aan de reizen deel te nemen
het aantal behaalde bonuspunten.
in uw eigen auto. Uw auto mag
Wij bieden Senioren de reis van ook worden bestuurd door uw
Dagindeling
hun leven dankzij de keuze van
(klein)kinderen of kennissen. Dat Tussen 08.00 en 09.30 kan men
leuke hotels, voor Senioren extra biedt u nog meer vrijheid bij uw
rustig genieten van een uitgebreid
aantrekkelijke bestemmingen, en individuele programmakeuze.
ontbijt-buffet. Vertrek: 10.00 uur.
een intensieve 24-uurs SeniorenRond 11.30 uur wordt een koffiebegeleiding door onze ervaren
Die mooie routes kunt u naar
pauze gehouden, waarna tussen
reisleider/chauffeurs.
keuze rijden door achter het busje 13.00-14.00 uur de lunch volgt,
aan te rijden, of door zelfstandig soms verzorgen we een picknick.
9-persoons busjes
op het uitgereikte routeboek.
Theepauze rond 15.30 uur. Terug
Wij beschikken daartoe over luxe U kunt ook een TOMTOM te leen in het hotel: circa 17.00 uur. De
minibusjes met perfect uitzicht
krijgen waarin de ALLE ROUTES bonusborrel is van 19.00 - 19.45,
rondom, airco, lage in- en uitstap al geheel zijn ingeprogrammeerd! de diners beginnen om 20.00 uur.
en prima stoelen, zeer geschikt
voor wat langere ritjes en reizen. Voor onze reizen wordt altijd ook
Voor Senioren die moeite hebben een Routeboek verstrekt met een 1-persoons hotelkamers
met lopen over grotere afstanden simpele routebeschrijving, die
In de reiswereld is de genoemde
hebben de busjes een rollator en verdwalen vrijwel onmogelijk
reissom altijd gebaseerd op een
een simpele rolstoel aan boord.
verblijf in een 2-persoons kamer.
maakt, ook voor debutanten.
Soms is een bagage/rolstoellift
aanwezig. Maar in principe zijn
Wie i.v.m. met zijn privacy liever
Met zorg uitgekozen Hotels ....
Senioren-vakanties bedoeld voor Het betreft altijd gezellige hotels, in een 1-persoons kamer slaapt,
actieve ouderen zonder rolstoel. gelegen op mooie locaties of
betaalt meestal een hoge toeslag
omdat de hotels een vaste kamerin leuke oude gebouwen b.v. in
Relaxed toeren - veel rustpauzes kastelen. Liefst in een rustige
prijs hanteren, ongeacht bezetting
De korte en langere dagtochten
landelijke omgeving, waar hotels door 1 of 2 personen. Dat maakt
door de wijde omgeving van de voor een bescheiden budget extra voor alleenstaande Senioren zo’n
hotels lopen door een beeldig
reis onnodig kostbaar.
veel comfort en perfecte diners
landschap en mooie stadjes, en
aanbieden. Soms bieden we zelfs Wij adviseren om een kennis of
langs vele bezienswaardigheden. betaalbare arrangementen in luxe familielid over te halen om samen
Om de anderhalf uur wordt de rit hotels op absolute toplocaties.
met u een kamer te delen met gekort onderbroken voor een pauze
scheiden bedden: dat kost meestal
op terrasjes, bezichtigingen, een ... inclusief 3 à 4 gangen diners
nauwelijks meer dan de eenperrondwandeling of rondvaart e.d. Wij verzoeken u om van te voren soonskamertoeslag!
Uw rollator mag mee. en er is
op te geven welke gerechten u
een rolstoel aan boord (alleen
niet lekker vindt, of niet mag eten Alleenstaande Senioren
bedoeld voor korte afstanden).
Om alleenstaande Senioren ter
vanwege een dieet of allergie.
wille te zijn, behoeft zo’n kamerIn overleg met de begeleider kan
genoot GEEN TOP-Zorg donateur
het flexibele keuze-programma
te worden, maar geniet wel tijdeop ieder moment aangepast worlijk van alle donateurs-faciliteiten.
Info/Brochures &
den aan uw specifieke wensen of
Aldus is men altijd zeker van een
aanmelden:
aan de weersomstandigheden.
ruime 2-persoons kamer.
 072 534 8851
Op verzoek wordt desgewenst
Een doorsnee eenpersoons kamer
vlot naar het hotel teruggereden
kan ondanks die toeslag toch vaak
voor een gezellig aperitiefje.
helaas wat kleiner uitvallen.

Atlantische Oceaankust:
telkens anders
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Bustocht & Lunch in Pub op
kanaal-eiland Jersey (GB)

Zondag
Met de veerboot naar het
Engelse kanaaleiland JERSEY.
Inclusief rondrit in een Dubbeldekker of Open Vintage bus,
en LUNCHEN in Oud-Engelse Pub.
Na aﬂoop: dineren in Saint-Malo.
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Prehistorische Dolmens
bij Carnac
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Maandag
Beeldige toeristische route langs de kust
en door de mooiste kustplaatsen

Ma-Wo: 2x nabij Brest,
beeldige dagtocht
langs de kust

Woensdag
Dagje zonder de zee, uitsluitend over
NRS-weggetjes door het
beeldige binnenland

Dinsdag
Uiterst westelijke route
langs de Atlantische kust

Wo-Za: 3x Benodet in Grandhotel***
met vis- en schaaldieren-diners in
leuk restaurant aan de haven
Vrijdag
Schiereiland QUIBERON
Beeldige kustroute en lunchen
met krab, kreeft of schaaldieren
aan de Atlantische Oceaan
Donderdag
‘Pur Sang NRS’ langs woeste beekjes,
kronkelend door smalle dalen in het
dunbevolkte Bretonse binnenland

TOP

2x

AUTO
Do 23

Do 15 t/m

1

Mont St Michel

Jersey

NEDERLAND

Met boottocht naar het Engelse
Kanaaleiland JERSEY
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RALLY TOURISTIQUE
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ATR:
Autocruise BRETAGNE

2022

23 juni t/m 3 juli 2022

&15 t/m 25 sept. 2022

Jersey
Start: Do 1x CAEN

Vrijdag
Caen - Mont Saint Michel - Dinan
met stukjes miniatuur-Alpenroute
Vr-Ma: 3x prachtig hotel
met terras langs de rivier
Zaterdag
St-Malo - Kustroute en
binnendoor terug naar Dinan

Eigen Cateringteam voor 4-tal
gezellige Picknicks onderweg

Vr-Ma: 3x Dinan:
beeldig oud stadje
onder St-Malo

Diners & lunches: Eén groot culinair festijn,
via waanzinnig mooie toeristische trajecten.
Beeldige kust en binnenland, .... maar zonder Alpen!

P-Zorg TOP TOUR(s):

OCRUISE BRETAGNE

juni t/m Za/Zo 2/3 juli 2022
herhaling:

m Za/Zo 24/25 september 2022

Info/Brochures &
aanmelden:
 072 534 8851

