Ferieglede på

Solgården

Turer for
utviklingshemmede

2020

Velkommen til Solgården!
Det var en gang - slik begynner alle eventyr - så også eventyret om Solgården.
Pionerene Thorbjørn Blom-Bakke og Gunnar Spansdahl - begge leger tilknyttet
åndsvakeomsorgen, drømte om et egnet feriested i syden hvor personer med
psykisk utviklingshemming kunne få oppleve helsebringende rekreasjon, trening
og gode ferieopplevelser. Mange ressurspersoner likte ideen og tanker ble til
handling. Det hele startet i 1968.
Solgården tok i mot sine første gjester i 1972. Solgården begynte som et andelslag,
hvor institusjoner, organisasjoner og privatpersoner ble medeiere. Det utbetales
ikke utbytte av noen art til eierne av Solgården. Alt overskudd føres tilbake til drift
og vedlikehold.
Solgården ferie- og helsesenter på Costa Blanca er et tradisjonsrikt og unikt
feriested. På Solgården blir du møtt, ikke bare av et varmt klima, men med
menneskelig varme og omsorg. Med egne charterfly kan feriegjester med spesielle
behov få en helt unik og trygg oppfølging. Vi følger deg hele veien fra innsjekking på
flyplassen til du kommer tilbake og får bagasjen på bagasjebåndet.
Våre gjestehus med sine vakre utforminger ligger med kort avstand til våre servicebygg som resepsjon, restaurant og velværeavdeling. Alle rommene er uten terskler
og har lett adkomst fra bakkenivå. Mange av våre rom er tilrettelagt for rullestolbrukere. Rommene ligger tilsluttet felles stue med kjøkkenkrok. Standard på alle
rom er kjøleskap, minisafe, hårføner, aircondition og TV. I alle casaene finnes
vaskemaskin og strykejern til fri benyttelse.

Spesielt tilrettelagte tur
Tur nr.

Dato

614 26.05.20 - 02.06.20

Varighet Avrei
1 uke

Oslo

615 02.06.20 - 09.06.20 1 uke

Oslo

616 09.06.20 - 23.06.20

2 uker

Oslo

620 04.08.20 - 11.08.20

1 uke

Trond

621 11.08.20 - 18.08.20

1 uke

Oslo

625 29.09.20 - 06.10.20

1 uke

Oslo

626 06.10.20 - 13.10.20

1 uke

Oslo

For påmelding – se solgarden.no
Barn opptil 12 år betaler halv pris på pakketurene. Barn und

rer

isested

o

dheim

Helseteam som reiseledere
En av Solgårdens fordeler er vårt
helseteam som alltid følger våre turer.
Det består av erfarne sykepleiere og
lege. De fungerer som reiseledere
på flyet og bidrar til din trygghet
under oppholdet.

Ledsagerbevis i Spania
Ledsagerbevis gjør det mulig å ta med
seg ledsager uten ekstra kostnader
på kultur- og fritidsarrangement og
på transportmidler der ordningen
aksepteres. Kortholder betaler selv
gjeldende priser.

Solgårdens ledsagerfond
Reisende til Solgården har mulighet til
å søke midler fra Solgårdens ledsagerfond. Fondets formål er å bidra med
økonomisk støtte til funksjonshemmede
som må ha med seg ledsager/e på reisen
til Solgården. For søknadskriterier se
solgarden.no

Pris pr. person i enerom

Pris pr. person i dobbeltrom

Romkategori
Økonomi
EE

Standard
E

8 795		 9 595
8 795		 9 595
13 095
14 595
8 795		 9 595
8 795		 9 595
8 795		 9 595
8 795		 9 595

Romkategori
Standard
E+

Standard
D

Standard
D+

10 295		 8 795		 9 595
10 295		 8 795		 9 595
16 195
13 095
14 595
10 295		 8 795		 9 595
10 295		 8 795		 9 595
10 295		 8 795		 9 595
10 295		 8 795		 9 595

der 2 år gratis. Det tas forbehold om endring i pris, turoppsett og varighet.

Leilighet
L

10 295
10 295
16 195
10 295
10 295
10 295
10 295

Trygg ferie i fantastiske omgivelser!
Vi har lang erfaring med å arrangere ferieturer for personer med nedsatt
funksjonsevne. Hele vårt anlegg er tilpasset rullestolbrukere. Vi tar imot over
5000 gjester i året, ca 1000 av disse er funksjonshemmede med ledsagere.

For mer informasjon og bestilling: solgarden.no
Tlf. 24 14 66 60
(man - fre kl. 08.30 - 21.00)
Solgården ferie- og helsesenter, Badstugata 1 • 0183 Oslo • Norge
Faks: 24 14 66 61 • E-post: booking@solgarden.no

Følg oss på

