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Op elke Maradijsvakantie gaan vijf begeleiders mee.  
Zo is er naast je mede-vakantiegangers altijd iemand  
om een spelletje mee te doen, een stuk van de stad 
te bezichtigen en veel ruimte voor persoonlijke 
aandacht. Mede daardoor is Maradijs dit jaar we-
derom genomineerd voor de Zoover-Award “Beste  

aangepaste vakantieorganisatie van 
Nederland”. Ga je ook mee? 

Onbezorgd, vrij en all inclusive op vakantie. Dat wil 
jij toch ook? Maradijs houdt van het goede leven. 
Van fijne sfeer, gezelligheid en lekker eten. Van uit 
de dagelijkse routine stappen, nieuwe mensen ont-
moeten en actief bezig zijn met te gekke activiteiten 
zoals zingen, dansen, koken of voetballen. Samen 
ontdekken we waar je talenten liggen: Je kunt meer 
dan je denkt als je doet waar je blij van wordt!
 
Bij Maradijs rollen we de rode loper voor je uit. 
Onze vakantielocaties hebben stuk voor stuk een 
knusse sfeer en veel ruimte. Je kunt lui loungen 
in de woonkamer, gezellig kletsen in de eetkamer 
of zonnen in de ligstoelen. En in de tuin is plaats  
genoeg om tegen een balletje te trappen! Er is al-
tijd ruimte voor onze creatieve uitspattingen en de  
natuur én de stad zijn om de hoek. Bij Maradijs voel 
je je vast meteen thuis.

'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan' (pipi langkous)

Welkom bij Maradijs

Joyce Vanes



Heb je zin in een ontspannen weekend in Maradijs-
sferen? Wil je d’r even uit en genieten van goed  
gezelschap, leuke activiteiten en de prachtige om-
geving? 

Elk jaargetijde is er een Maradijs Mini-break; een ge-
zellig weekend wat van start gaat met een diner op 
vrijdag en duurt tot zondag namiddag. Logeren in 
stijl! Op elke mini-break kun je kiezen voor muzikale, 
creatieve of sportieve activiteiten, maar ook gewoon 
lekker chillen en uitrusten. Onze kok verzorgt heer-
lijke, gezonde maaltjes en wie wil kan hem helpen in 
de keuken. Op zaterdagavond gaan we op stap met 
degenen die daar zin in hebben en thuis maken we 
het knus met elkaar. Een kleine vakantie om jezelf 
even heerlijk op te laden.

De mini-breaks van Maradijs zitten snel vol. Kijk 
voor de beschikbaarheid en de meest actuele data 
op www.maradijs.nl/mini-break

Prijs: 347,- per weekend 

Maradijs is op missie 
deze wereld mooier te maken 

door het empoweren van mensen 
en hen aan te moedigen

 het beste uit zichzelf te halen 
door het bevorderen van 

zelfvertrouwen, creativiteit en flow. 

Maradijs
Mini-break

weekend

Ff weg!

http://www.maradijs.nl/mini-break


Ben jij voetbalfan in hart en nieren? En zit je op het 
puntje van je stoel als het Nederlands elftal speelt? 
Misschien trap je zelf ook graag tegen een balletje 
of ben je juist die fanatieke keeper die alle ballen 
tegenhoudt? 

Tijdens deze gezellige vakantie draait alles om voet-
bal; om aanmoedigen en aangemoedigd worden. In 
ons vakantiehuis hangen we Lionel Messi en Chris-
tiano Ronaldo aan de muur. We maken spandoeken 
in de kleuren van je favoriete club en doen een ta-
felvoetbaltoernooi. Ook hebben we een vijfsterren-
keeper te gast die we het hemd van het lijf mogen 
vragen voordat hij ons een keeperstraining geeft. 
We zijn uitgenodigd om langs te komen bij een  
voetbalstadion in de buurt en spelen een vriend-
schappelijk duel. De winnaar gaat er natuurlijk met 
de Maradijs-trofee vandoor. ’s Avonds kijken we 
wedstrijden op groot scherm onder het genot van 
een flinke schaal Hollandse bitterballetjes. Of we  
zitten bij een vuurtje te genieten van het goede ge-
zelschap. Verzamel al je voetbalplaatjes en ga mee 
op de Maradijs Voetbalvakantie!

1 week: 9 – 15 juli 2021
 

vakantie

Vette
Voetbal

Omcirkel alle voetballen



Geniet jij van het buitenleven? Rijd je paard of hou 
je juist enorm van honden? Deze vakantie is voor 
jou als je geen genoeg kunt krijgen van het aaien 
van schattige, zachte beestjes, óf juist graag stoere 
dieren gaat spotten in het wild. 

Vanuit ons luxe vakantiehuis stappen we zo de natuur 
in. We maken een GPS-tocht met boswachter Erik.  
Hij vertelt ons alles over de dieren die hier leven en 
over welke planten je kunt eten. Als je fan bent van 
de avonturen van Freek Vonk, dan zit je hier goed, 
want net als hij ontdekken we iets interessants aan 
élk dier! Wist je dat een koe erg graag geknuffeld 
wordt? 

We gaan op bezoek bij de pony’s in de manege en 
als je wilt kun je je uitleven met voeren, poetsen 
en vertroetelen. Ook zijn we te gast in de dieren-
tuin waar we hele andere diersoorten ontmoeten: 
olifanten, giraffen en grappige apen. Naast alle 
actie genieten we relaxed van een terrasje, een  
middagje shoppen in de stad én van de gezellige 
mensen rondom een vuurtje. 

1 week: 23 – 29 juli 2021 
 

vakantie

Maak het plaatje af

terug van weg geweest Natuur
& Dieren



Vind jij toneelspelen helemaal te gek? Ben jij  
acteur en kun je er geen genoeg van krijgen? Of  
zou je graag eens willen ervaren hoe het is om een 
daverend applaus te ontvangen? Jij bent de ster!

Deze vakantie maken we onze eigen theatervoorstel-
ling. Jij kiest wie je wilt zijn; de zingende musical-diva, 
de stuntelige clown, of..?  Er is veel aandacht voor het 
uitzoeken van mooie kostuums en theatermake-up. 
We gaan ook op pad en zijn uitgenodigd achter de 
schermen van het theater. In Den Bosch ontmoeten 
we acteurs van het straattheaterfestival Boulevard 
en krijgen een workshop “acteren met gekke bekken 
en gezichtsuitdrukking”.   

Vakantie is natuurlijk ook rustig aan doen. We ge-
nieten van ijscoupes op een terrasje en ’s avonds 
kijken we je favoriete musical op groot scherm. Aan 
het einde van deze vakantie leggen we de rode loper 
voor je neer, want het publiek moet wel zien wie de 
acteurs zijn. Ontvang je applaus met een diepe bui-
ging en schitter in de schijnwerpers van de Theater 
& Musicalvakantie!

1 week: 6 – 12 augustus 2021

  Theater
& Musical

vakantie
Vind 15 woorden die iets over de 

theatervakantie zeggen
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We rollen de rode loper voor je uit, want tijdens 
deze vakantie voel jij je de koningin te rijk. Wil je 
bubbelen in het bad in de tuin en genieten van een 
zacht klankschaalconcert? Jezelf verwennen met 
maskertjes, handmassages of voetenbadjes? Kom 
relaxed genieten van een vakantie in stijl!

In beauty-resort Maradijs is er alle aandacht voor jou.  
We maken lekkere, gezonde sapjes en smoothies om 
vanuit de luie zonnebedjes in de tuin van te genie-
ten. We gaan een aantal leuke workshops doen: een 
parfum-maakster leert ons hoe je je eigen geurtje 
samenstelt en onze visagiste komt je een VIP make-
up behandeling geven. De make-over is compleet als  
de fotograaf prachtige foto’s van je maakt om mee 
naar huis te nemen. 

Natuurlijk struinen we als beauty-queens over de 
terrassen en is er tijd om te shoppen en kaartjes te 
kopen. Als klap op de vuurpijl staat er een heerlijk 
dagje in de spa op het programma. Hoe ontspan-
nen kun je zijn? Dit is pas écht vakantie.

1 week: 30 juli – 5 augustus 2021

 Beauty
& Relax
vakantie

Verwen je voeten met deze zelfgemaakte 
lavendel-Voetenscrub 

Meng 2 kopjes zeezout met een 1/2 kopje olijf-
olie. Voeg hier 15 druppels lavendelolie en even-
tueel wat gedroogde lavendelbloemetjes aan toe. 
Masseer je eigen voeten of láát je masseren. 

Mmmm…



Hou je van gezelligheid en lekker eten? Ben je gek 
op hartige taart bakken en knapperige salades  
maken? Of wil je graag leren gezonder te koken? 
Als jij het liefst de hele dag met een koksmuts op je 
hoofd loopt of lekkere gerechten wilt proeven, dan 
is deze vakantie iets voor jou.

Bijzondere gasten zullen ons met een bezoek ver-
eren: Mario komt langs met zijn houtgestookte pizza- 
oven. Hij legt in het Italiaans uit hoe je de beste pizza's  
van héél Maradijs bakt. Met ijsmeester Pieter maken  
we traditioneel ijs in jouw favoriete smaak.
We gaan langs in een moestuin waar we ons eigen 
biologische diner van die avond bij elkaar oogsten. 
Daarna is het snijden, roeren, experimenteren en 
proeven geblazen. Ook zijn we te gast in de keuken 
van een sterrenrestaurant waar we amuses leren 
maken en smaken testen.  
Onze maaltijden zijn een feest met een beregezelli-
ge barbecue of chique diner in de tuin. We gaan lek-
ker de stad in en natuurlijk pikken we daar de zon-  
overgoten terrassen mee. 
Klaar? Bakken maar! 

1 week: 13 – 19 augustus 2021 

 Bak
& Kook
vakantie

vind twee dezelfde bramen

gezond



Download 
de Maradijs 
deurhanger 
om zelf in

elkaar 
te zetten, 

in te vullen 
en te versieren 

Kun jij maar geen genoeg krijgen van optreden? 
Deejayen, zingen, dansen of drummen? Deze week 
wordt een feestje! We ontvangen spetterende  
artiesten die ons met een optreden verrassen. Van 
een beroemde zanger tot pittige salsa en oosterse 
buikdanseressen; bij Maradijs kun je ze allemaal 
tegenkomen.

Met onze enthousiaste muziekman gaan we aan de 
slag op keyboard, gitaar en een boel andere instru-
menten. De toffe deejays van Beatheaven laten ons 
ervaren hoe het is om plaatjes te draaien en aan 
elkaar te mixen. 
Ook gaan op deze vakantie de voetjes van de vloer 
als de mensen van de Streetdance-society op de 
stoep staan. Hoe cool is het om mee te mogen dan-
sen met deze geweldig goede dansers!? 
Aan het einde van de week duiken we met z’n allen 
een dagje de studio in om opnames te maken van 
onze muzikale hoogtepunten. Op die manier kun je 
thuis trots laten horen wat je allemaal gedaan hebt. 
Plezier in muziek en dans, daar gaat het om!

1 week: 16 – 22 juli 2021

 Muziek
  & Dans
vakantie

www.maradijs.nl/deurhanger



Een explosie van kleuren en vormen, dat is deze  
vakantie. Want of je nou houdt van het kleinere 
knutselwerk of graag groot uitpakt met het bou-
wen van een gezamenlijk kunststuk: 
Hier is alle aandacht voor jouw creativiteit.

We gaan op bezoek bij graffitikunstenaars en mogen  
daar een hele muur onder handen nemen met 
spuitbussen en waterpistolen gevuld met verf. 
Verder zijn we te gast in het atelier van een be-
roemde kunstenaar die ons meeneemt voor een 
groepsportret.
In onze zonnige tuin is het goed toeven en helpen 
de creatieve begeleiders je graag om jouw mooiste 
creaties werkelijkheid te laten worden. We maken 
totempalen, een robot of beschilderen servies. Ook 
ontvangen we bijzondere gasten, zoals de gekke 
neef van Rembrandt met zijn voorstelling over het 
leven van een kunstschilder. Aan het einde van de 
week maken we een expositie, zodat je trots al je 
kunstwerken tentoon kunt stellen. 
Naast alle actie genieten we van een middagje shop-
pen in de stad én van de gezellige mensen bij een 
barbecue-feestje in de tuin.

1 week: 20 – 26 augustus 2021

Ontwerp het Maradijs strandlaken 

Stuur ons jouw design en win je eigen strandlaken 
in de kleur en de stijl die jij ontworpen hebt.* 

(Op www.maradijs.nl/strandlaken vind je een groter 
exemplaar om te schetsen en te kleuren.)
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Crea &
Schilder
vakantie



Ben je er aan toe om eens helemaal tot rust te ko-
men? Deze retraite is een vakantie om bij jezelf te  
komen en te ontdekken hoe fijn het is om even niets  
te hoeven, niets te moeten. Samen met goed gezel-
schap in de natuurlijke sfeer van het buitenleven.

Maak deze week op een ontspannen manier kennis 
met yoga, meditatie en mindfulness. Onder leiding 
van deskundige docenten ontdekken we wat dat 
doet met je lijf en met hoe je je voelt. Daarnaast 
kun je genieten van massages, de sauna en van de 
prachtige natuur om ons heen. Er staan creatieve 
workshops op het programma zoals het maken van 
natuurmandala’s en wensdoosjes. 
In de keuken worden heerlijke, gezonde maaltjes 
gemaakt door onze huiskok en ruikt het naar vers 
gebakken brood. Als je wilt kun je de kok helpen, 
maar gewoon aan tafel aanschuiven in je badjas 
mag ook. ’s Avonds zitten we bij een knapperend 
haardvuurtje met een spelletje of languit luisterend 
naar een mooi verhaal. 
Natuurlijk gaan we ook de stad in en strijken neer 
op een zonnig terrasje. Kom tot jezelf en kom tot 
rust tijdens deze knusse vakantie!

1 week: 27 augustus – 2 september 2021 

Yoga &
Meditatie

vakantie

nieuw!

zennnnn

1.  ................................
2.  ................................
3.  ................................

Waar word jij relaxed en ontspannen van?
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Je bent van harte welkom als gast van Maradijs als je een verstandelijke beperking en 
een redelijke mate van zelfredzaamheid hebt. De meeste gasten zijn in hun 20's en 
30's. Sommigen zijn wat ouder. Belangrijk is, dat je je jong van geest voelt en zin hebt 
in veel gezelligheid. Maradijs kijkt goed naar de samenstelling van jouw groep en zorgt 
dat het een gemengd gezelschap is, zodat je altijd mensen kunt vinden waarmee het 
klikt. We ontvangen per vakantie tussen de 10 en 13 gasten. Alle respijtzorg en vakan-
ties van Maradijs zijn ‘all inclusive’. Inbegrepen zijn; het gebruik van de accommodatie 
inclusief beddengoed, alle overnachtingen, begeleiding, alle maaltijden, drankjes op 
het terras, creatieve materialen, programma, toegangsgelden, vervoer van- en naar 
uitstapjes, toeristenbelasting, vervoer van- en naar het treinstation bij aankomst en 
vertrek, plus een fotodagboek om je vakantie nog eens uitgebreid na te kunnen lezen.

Postbus 476

6500 AL Nijmegen NL

0031 (0)24 8455488 | info@maradijs.nl

www.maradijs.nl 

Maradijs draagt het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties.


