
Een midweek op 
Landgoed De Valkenberg

Gelderland - Rheden

Goed vertoeven in een schitterende omgeving
 

Vakantiehotel De Valkenberg ligt op de heuvelrand van de Oost-Veluwe in een prachtige bosrijke 
omgeving, heeft een heerlijk verwarmd therapeutisch zwembad, een uitstekende keuken en vooral een 
enthousiaste groep vrijwilligers en beroepskrachten die u de zorg kunnen bieden die u nodig heeft. Wij 

bieden gasten die een bepaalde vorm van zorg nodig hebben, hier een 
geheel verzorgde vakantie. Geniet van een heerlijke midweek! 

Midweekarrangement

Van maandagmiddag tot vrijdagochtend (4 nachten) inclusief:
• Volpension;
• Luxe koffie en thee (exclusief overige consumpties);
• Avondprogramma’s;
• Begeleiding naar twee excursies (exclusief entree en consumptie);
• Activiteitenprogramma en workshops (deelname tegen kleine vergoeding);
• Verzorging (geïndiceerde zorg wordt gedeclareerd bij uw zorganbieder of via restitutie of via PGB);
• Gebruik van heerlijk therapeutisch zwembad (gelegen op het landgoed);
• Prijs op basis van tweepersoonskamer (gedeeld met bekende/onbekende).
 
vanaf € 385,00 p.p

Informeer ook naar onze speciale weken, zoals 
de vitaliteitsweek en weken voor gasten met een 
psychogeriatrische aandoening of meervoudige handicap.

Voor meer informatie en reserveren:www.stichtingdevalkenberg.nl026 - 49 50 336

Prijzen zijn exclusief de reis- en bagageverzekering van € 1,10 p.p.p.n en 
exclusief het vervoer van en naar landgoed De Valkenberg. Annulerings-
verzekering zelf af te sluiten. Beschikbaarheid onder voorbehoud van 
wijzigingen. U hoeft geen lid van het Rode Kruis te zijn.

Uw va ka ntie, onze zorg!



Een vakantieweek op 
Landgoed De Valkenberg

Gelderland - Rheden

Goed vertoeven in een schitterende omgeving

Vakantiehotel De Valkenberg ligt op de heuvelrand van de Oost-Veluwe in een prachtige bosrijke 
omgeving, heeft een heerlijk verwarmd therapeutisch zwembad, een uitstekende keuken en vooral een 
enthousiaste groep vrijwilligers en beroepskrachten die u de zorg kunnen bieden die u nodig heeft. Wij 

bieden gasten die een bepaalde vorm van zorg nodig hebben, hier een 
geheel verzorgde vakantie. Geniet van een heerlijke week! 

Vakantieweek
Van maandag tot maandag (7 nachten) inclusief:
• Volpension;
• Luxe koffie en thee (exclusief overige consumpties);
• Avondprogramma’s;
• Begeleiding naar twee excursies (exclusief entree en consumptie);
• Activiteitenprogramma en workshops (deelname tegen kleine vergoeding);
• Verzorging (geïndiceerde zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgaanbieder of via restitutie of via PGB);
• Gebruik van heerlijk therapeutisch zwembad (gelegen op het landgoed);
• Prijs op basis van tweepersoonskamer (gedeeld met bekende/onbekende).
• Tegen meerprijs is een éénpersoonskamer te boeken.

• De avondprogramma’s, excursies en workshops vinden op doordeweekse dagen plaats. Tijdens het 
weekend kunt u in alle rust nog eens extra genieten van het landgoed. Uw dag kunt u naar eigen wens 
en behoefte indelen, er is geen vast programma. Indien er wel een aanbod is, en u wilt hier gebruik 
van maken, dan betaalt u daar ter plaatse een bijdrage voor.

• vanaf € 685,- p.p.

Nu in prijs  
verlaagd!

Prijzen zijn exclusief de reis- en bagageverzekering van € 1,10 p.p.p.n en 
exclusief het vervoer van en naar landgoed De Valkenberg. Annulerings-
verzekering zelf af te sluiten. Beschikbaarheid onder voorbehoud van 
wijzigingen. U hoeft geen lid van het Rode Kruis te zijn.

Voor meer informatie en reserveren:www.stichtingdevalkenberg.nl026 - 49 50 336

Uw va ka ntie, onze zorg!


