
  

Onze visie  

Onze organisatie wil 

reizen ontwerpen voor 

gezinnen met een kind 

(kinderen) met een 

mentale beperking. Het 

zoeken naar een 

reisformule waar het 

ganse gezin op een 

rustige manier kan 

genieten van een 

vakantie. Dit zoeken 

naar rust is belangrijk. 

Gezinnen met kinderen 

met een beperking 

ervaren vakantie vaak 

als een extra zorg.  

En daar willen wij iets 

aan doen! 

 

 

G-unlimited 
Tours  
Together we go, 

Together we enjoy! 

 

       Stijn  Sofie        Thomas  

Sneeuwpret tijdens eerste reis  



 

 

 

Onze dienst  

Wij vormen, na een persoonlijk gesprek 

met heel de familie, een tailormade 

reispakket waar heel het gezin centraal 

staat. Tijdens het persoonlijk gesprek 

brengen we de noden van het gezin in 

kaart. Deze noden vullen wij in om een 

rustige reis te creëren voor het hele gezin. 

We kiezen ervoor om het persoonlijk 

gesprek bij het gezin thuis plaats te laten 

vinden. We vinden het belangrijk dat dit 

gesprek in een rustige en gekende 

omgeving gebeurt. Bij de start van ons 

avontuur focussen wij op korte en nabije 

reizen.  Voor deze service wordt er een 

bedrag van €50 per overnachting 

aangerekend.  

 

Denkt u dat een document dat er zo 

goed uitziet, moeilijk is op te 

maken? Niets is minder waar. Als u 

een willekeurige tekstopmaak die u 

Eerste reis  

Resultaat intakegesprek 

• Noden in kaart brengen 

o Geen open haard 

o Plan van het huis 

o Boodschappen reeds gedaan 

o Aangepaste activiteiten  

o … 

• Gezin leren kennen  

Uitwerken vakantie formule  

• Organiseren boodschappen 

• Organiseren activiteit  

o Contact organisatie  

o Organisatie bewust van extra 

noden → activiteit aangepast  

• Accommodatie  

o Plattegrond  

o Aanpassing accommodatie  

“Zalig om eens zorgeloos op 

vakantie te gaan. Kortom een 

aanrader, DANK JULLIE WEL!! ” 

- Familie Jansen  

 

Belangrijke aanbiedingen 

Boek nu & geniet tot en met 30 april 

van 20% korting op onze service! 

 

Contact opnemen 

G-unlimited Tours  

 

Gunlimitedtours@gmail.com 

+32 477 85 17 85  

GunlimitedTours 

www.g-unlimitedtours.weebly.com 

 

-20 % 

mailto:Gunlimitedtours@gmail.com
http://www.facebook.com/GunlimitedTours/

