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LIEVE KERSTMAN,

Ik heb 
maar 1 
wens…

DREAMTEAM
MIJN DONOR-
NIER EN IK

ZOUTARM KOKEN 
MET PIERRE WIND
‘DOE NIET ZO FLAUW’

EENZAME  
FEESTDAGEN?
RUIM 10 TIPS VAN 
EEN COACH
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Dialysevakantie (2)
Sinds 2003 zijn wij niet meer op vakantie 

geweest. In Wisselwerking zagen we een 

advertentie voor een dialysevakantie op 

Sicilië met Dialisi Mucaria. Voor ons DE 

kans om te gaan. We vlogen naar Sicilië en 

gunnen nu iedereen net zo'n fijne vakantie 

als wij daar hadden. Dialisi Mucaria zal in 

januari vertegenwoordigd zijn op de 

NVN-Vakantiebeurs, vraag daar gerust 

alles wat u wilt weten over dialyseren en 

vakantie op Sicilië.

Gerard en Anja van Bokhorst

Redactie: Meer weten over dialysevakan-

ties? Blader naar blz. 44 t/m 53 en kom 

op 28 januari 2017 naar de NVN-Vakan-

tiebeurs (www.nvn.nl).
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1
WEEK VAKANTIE

APPARTEMENT
GRATIS*

GELDIG TOT
30/06/2017

24
WEKEN VAKANTIE

APPARTEMENT + VLUCHT
GRATIS*

GELDIG TOT
30/06/2017

14
MAANDEN VERBLIJF

GRATIS
VOOR U EN UW BEGELEIDER

APPARTEMENT + VLUCHT

GELDIG TOT
30/06/2017

DIALYSIS MUCARIA

Hemodialysis Centers. Doctor Mucaria: Viale Europa 23-91019 - Valderice (TP) - Tel. +39 0923 836440 - Fax +39 0923 833 333
Corso Generali Medici 148-91011 Alcamo (TP) - Tel. +39 0924 502366

*De aanbiedingen zijn geldig van 1/10/2016 tot 30/06/2017, over de beschikbaarheid. 
De aanbiedingen zijn inclusief overnachting en vlucht ticket met een maximum bijdrag 
van 100 euro per retour ticket. In de maanden van November en December 2016, 
Januari en Februari 2017, zijn de kosten per begeleider 10 euro per dag, 15 euro tijdens 
de maanden van Maart en April 2017, en 20 euro tijdens de maanden van Mei en Juny 
2017. Voor kinderen onder de 5 jaar, is het gratis. Zijn uitgesloten aan de eventueel 
aanvullende diensten of aan alles wat niet uitdrukkelijk vermeld staat onder de 
voovoorwaarden van het aanbod.

Vakantie voor hemodialyse

in Siciliё gratis

SICILY
ALCAMOVALDERICE

FAVIGNANA

www.dialisimucaria.it

Nefrologen; 
Kunstmatige nieren Frenesius 5008;
Meertalig personeel (Engels, nederlands en duits);
Gratis vervoer van en naar de dialyse centra;
Tijdens dialyse, ontbijt of middag tussendoortje 
beschikbaar;

Bel ons en ontdek onze voorwarden voor 
gratis vakantie! Siciliё wacht op jou.

Of schrijf naar

info@dialisimucaria.it

+39.0923.836.440

Wij accepteren de Europese ziekteverzekerings 
EHIC om de dialyse te bekostingen.
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- ADVERTENTIE -




