Alle Ronald McDonald Vakantiehuizen op een rijtje:

Hoeve

Arnhem

Kindervallei

Friesland

De Veluwe

Zuid-Limburg

Beetsterzwaag

Arnhem

Valkenburg a/d Geul

Manege

Burgers Zoo

De Miljoenenlijn

Thialf

Openlucht museum

GaiaZOO

Losse kamers bij te boeken

√

√

√

Speelkamer

√

√

√

Hoog/laag bed

√

√

√

Hoge hekken bed

√

√

√

Bedbox

√

√

√

Verrijdbare tillift

√

√

√

Plafondtillift

√

Tildoek (s, m, l)

√

√

√

Kinderdouche/toiletstoel

√

√

√

Douche/toiletstoel jongeren

√

√

√

Douchebrancard

√

√

√

Welk deel van Nederland

Uitjes in de omgeving

Een greep uit het aanbod:

√

Meer info of direct boeken?
Dankzij sponsors en donateurs betaalt u per vier- tot zespersoons appartement slechts
¤ 35 (laagseizoen) of ¤ 50 (schoolvakanties) per nacht. Boeken kan via de website.
Liever eerst even overleg? Bel ons gerust. Boek nu op www.ronaldmcdonaldvakantie.nl.
info@ronaldmcdonaldhoeve.nl
0512 - 38 05 55

arnhem@ronaldmcdonaldhuis.nl
026 - 352 52 60

reservering@kindervallei.nl
043 - 604 92 50

Ronald McDonald Vakantiehuizen zijn aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties.

De mooiste vakanties
beleef je samen!

Genieten met een hoofdletter G

Naar buiten in Beetsterzwaag

Als uw kind een lichamelijke of meervoudige
beperking heeft of langdurig ziek is, kan het een
grote stap zijn om op een aangepaste vakantie te
gaan. Met de ruime, luxe appartementen van de
Ronald McDonald Vakantiehuizen wordt die stap
wat kleiner. Hier kunt u genieten met het hele
gezin. De Huizen bieden vrijwel alles wat een gezin
met kinderen nodig heeft en leuk vindt.
Dat maakt een vakantie zoveel makkelijker.
U hoeft zelf bijna niets extra’s te regelen en niet
meer te sjouwen met allerlei hulpmiddelen.

De Hoeve in Beetsterzwaag ligt in een bosrijke
omgeving in Zuidoost-Friesland. In en rondom de
Hoeve is het heerlijk spelen: wie wil er nu niet met
de glijbaan van de speelzolder naar de begane
grond of een kijkje nemen in de spiksplinternieuwe
snoezelruimte? Direct naast de Hoeve staat manege
Onder de Linde. Kinderen kunnen er met aangepaste
zadels paardrijden. Ook de andere gezinsleden
mogen een ritje maken. Vlakbij de Hoeve start een
rolstoelpad en in het pittoreske Beetsterzwaag zijn
gezellige restaurantjes en winkels.

Kosten
Dankzij sponsors en donateurs betaalt u
per vier- tot zespersoons appartement slechts
€ 35 (laagseizoen) of € 50 (schoolvakanties)
per nacht.

Onbeperkt vakantie vieren in Friesland,
Limburg of op de Veluwe
Op de mooiste plekken van Nederland staan drie prachtige
Ronald McDonald Vakantiehuizen met daarin zelfstandige
appartementen met een eigen huiskamer, keuken en
badkamer. Daarnaast zijn er op iedere locatie een grote
gemeenschappelijke keuken, huiskamer, speelkamer en terras.
Handig als u een keer met andere gezinnen wilt afspreken.
De hartelijke vrijwilligers staan voor iedereen klaar om vragen
te beantwoorden of een oogje in het zeil te houden.

Rust, ruimte en spelen in Arnhem
In Arnhem logeert u letterlijk tussen de bomen.
Een licht, veilig en schoon Huis dichtbij leuke
gezinsattracties zoals Burgers Zoo, het Kröller-Müller
museum en het Openlucht Museum. De kleintjes
vermaken zich in de speelkamer en voor de
grotere kinderen is er een sport- en spelzaal (met
o.a. tafeltennis, tafelvoetbal en computerspellen op
een groot scherm) en een computerruimte.
Ook zijn er een heerlijke ligschommel en een
snoezelkar. Twee fietsen en een bakfiets zijn te leen
om de prachtige omgeving te verkennen.

Vleugje buitenland in Valkenburg
In het kleurrijke Vakantiehuis Kindervallei, midden in het schitterende
Geuldal bij Valkenburg, waan je je in een sprookje. Het gebouw met
de acht kleurrijke appartementen is ontworpen door kunstenaar
Hundertwasser. Centraal liggen de tuin en speeltuin. Binnen kunnen
de kinderen zich vermaken in de speelkamer, de snoezelruimte
en de bibliotheek. In de vakantieperiodes
organiseren vrijwilligers twinkelactiviteiten.
Dat zijn verrassende workshops zoals vlaaien
maken of pannenkoeken bakken. De stad
Maastricht, de Miljoenenlijn, SnowWorld
Landgraaf en GaiaZOO zijn mooie dagjes uit.

