
SET      REIZENBegeleide vakanties

Het meest professioneel in begeleide reizen

Begeleide daguitjes 2020Wil je ook op vakantie?

Kijk dan op www.set-reizen.nl voor ons aanbod
of vraag de brochure 2020 aan via
info@set-reizen.nl of 010-2150248

� Voor cliënten uit Zeeland

� Opstappen in Goes en Terneuzen

� Professionals als begeleider

� Haal&breng-service

� Meerdere zorgcategorieën
Daguitjes boeken? Meer weten of vragen?

www.set-reizen.nl/evenementen
info@set-reizen.nl

010-2150248
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Volg ons op:
www.facebook.com/setreizen



Ben jij een echte dierenliefhebber? 
Boek dan dit uitje naar Diergaarde 
Blijdorp in Rotterdam. Maak een 
ontdekkingsreis vol onverwachte 
ontmoetingen en laat je verrassen door 
het dieren- en plantenleven uit de hele 
wereld. Onlangs is hier een zeldzame 
zwarteneushaai en een baby giraffe, 
Maartje genaamd, geboren. Ontmoet ze 
allemaal en vergeet je camera niet!

Kom je ook heerlijk nazomeren op 
onze super gezellige SET-Reizen BBQ. 
Deze middag is geheel gratis en je mag 
natuurlijk ook je vrienden, familie en 
begeleiders meenemen. Het wordt een 
gezellige boel met lekker eten, drinken 
en muziek. En natuurlijk ontmoet je hier 
je reisgenoten en onze begeleiders. 
Onder het genot van een lekkere BBQ- 
maaltijd proosten we samen op het 
komende vakantieseizoen!

Hou je van Kerstsfeer? Ga dan met 
ons mee naar de grootste en meest 
sfeervolle Kerstmarkt van Nederland. 
In de historische binnenstad kun je 
tussen honderden kramen en muziek- 
podia de ultieme kerstsfeer ervaren. 
Geniet hier van kerstliederen, straat- 
theater, de Christmas sing-a-long 
op het Stadhuisplein en de levende 
kerststal in de tuin van de Grote Kerk.

Diergaarde Blijdorp Nazomer BBQ Kerstmarkt Dordrecht

Begin- en eindpunt
Opstappen in Terneuzen en Goes.
Vertrektijden rond 09.00 uur.
Terug om ongeveer 19.00 uur

Voor wie
Iedereen uit Zeeland met een beperking
die begeleiding nodig heeft. Zit je in een 
rolstoel en/of heb je verzorging nodig, 
neem dan contact met ons op voor de 
mogelijkheden

Inclusief
Busreis, entree, begeleiding, lunchpakketje 
en dinner-snack

Organisatie
SET-Reizen in samenwerking met Gors

Aanmelden
Kijk op www.set-reizen.nl/evenementen en 
meld je aan voor deze dagtocht. Je kan ons 
ook bellen op 010 2150248 of mailen naar 
info@set-reizen.nl

Zaterdag 18 april 2020 €89 Zaterdag 19 sept 2020 Gratis Zaterdag 12 dec 2020 €49

Begin- en eindpunt
Locatie De Cirkel (Gors),
Beukenstraat 58, 4462 TT Goes
Aanvang: 13.00 uur. Einde: 17.00 uur

Voor wie
Iedereen uit Zeeland met een beperking 
die begeleiding nodig heeft. Zit je in een 
rolstoel en/of heb je verzorging nodig, 
neem dan contact met ons op voor de 
mogelijkheden

Inclusief
BBQ-maaltijd, drankjes, live-muziek en 
begeleiding

Organisatie
SET-Reizen in samenwerking met Gors

Aanmelden
Kijk op www.set-reizen.nl/evenementen en 
meld je aan voor deze dagtocht. Je kan ons 
ook bellen op 010 2150248 of mailen naar 
info@set-reizen.nl

Begin- en eindpunt 
Opstappen in Terneuzen en Goes. 
Vertrektijden rond 09.00 uur. 
Terug om ongeveer 19.00 uur

Voor wie
Iedereen uit Zeeland met een beperking 
die begeleiding nodig heeft. Zit je in een 
rolstoel en/of heb je verzorging nodig, 
neem dan contact met ons op voor de 
mogelijkheden

Inclusief
Busreis, entree, begeleiding, lunchpakketje 
en dinner-snack

Organisatie
SET-Reizen in samenwerking met Gors

Aanmelden
Kijk op www.set-reizen.nl/evenementen en 
meld je aan voor deze dagtocht. Je kan ons 
ook bellen op 010 2150248 of mailen naar 
info@set-reizen.nl


