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Hvem?

Ferie for
handicappede

Handitours (www.handitours.
dk), Chris Travel (www.christravel.dk) samt Tiger Rejser
(www.tigerrejser.dk) tilbyder
alle ferierejser for handicappede. Sidstnævnte arrangerer
busrejser med liftbus.

Praktisk hjælp

Økonomi

Rejser man alene, kan en
privat ledsager være til
stor nytte. På Handitours
hjemmeside, samt på
www.handicapportalen.
dk kan man finde links til
egnede rejseledsagere.

Handitours formidler
rejselegater, hvis man
bestiller en tur hos bureauet. Via hjemmesiden kan søges om
støtte op til 3.500 kr. pr.
rejse.

FERIE FOR ALLE
Danske rejsebureauer
skræddersyer nu
feriedrømmene, så også
fysisk handicappede
kan være med. En af
hemmelighederne er at
følge i handicap-OL’s spor
Af EVA BARÉ
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n tur på den kinesiske
mur, safari i Afrika eller
vinterferie i et sneklædt
Norge. Sådanne rejseoplevelser
har indtil for ganske nylig været
ret umulige, hvis man er handicappet.
For hvor i den store verden
er der er hoteller, som har lift
ved svømmepølen, og badeværelser som er indrettet til
kørestolsbrugere?
Og hvor findes overhovedet de byer, som har taget
højde for, at ikke alle kan gå
rundt på to ben? Eller hvem
arrangerer ferierejser, der tilbyder liftbusser med hjælpere på alle udflugter?.
Svarene på disse spørgsmål
og mange flere kunne man for
nylig finde på rejsemessen i
Herning, hvor rejsebureauet Handitours tilbød et stort
program med oplevelser verden over.
Olympisk spor
»Vi følger ganske enkelt i hælene på De Paraolympiske
Lege (olympiske lege for fysisk handicappede, red.), så
forholdene på vores ture er
virkeligt gode,« sige Christel
Clausen:
»Alle de lande som gennem
årene har været værter for
disse olympiske lege har en
rigtig god tilgængelighed, og
det benytter vi os af.«
Som tidligere afdelingsleder på en institution for fysisk og psykisk handicappede,
og med en handelsuddannelse i bagagen, virkeliggjorde
hun for tre år siden drømmen
om et rejsebureau for handicappede, og hun afprøver selv
hvert enkelt rejsemål.
»Alt for mange handicappede opgiver rejsedrømmene, og det vil jeg gerne være

med til at lave om på,« siger
hun.
Derfor har hun lavet aftaler med turisthoteller verden
over, som har indrettet specielle handicap-værelser, og
som også tilbyder gratis udlån eller leje af diverse hjælpemidler som lifte, badestole, el-scootere, almindelige
kørestole med videre. På den
måde bliver det nemmere at
være handicappet turist, når
man ikke skal slæbe alt udstyret med hjemmefra,
Ingen ghetto
Hos Handitours tilbydes i øjeblikket flere end 15 destinationer, strikket sammen som
badeferier, storbyferier, safariophold, krydstogter, rundrejser, grupperejser, vinterferier
eller individuelt arrangerede
rejser.
»Specielt badeferier i Tyrkiet er hit,« siger Christel
Clausen, som samtidig pointerer, at man ikke ender i en
ghetto, men opholder sig på et
hotel med gæster uden handicap også.
En tur til Mamaris i Tyrkiet
med udflugter til alle de vanlige seværdigheder, Pamukkale, tur til blandt andet skilpaddestranden Dalyan samt all
inclusive fås for 6.000 kr. for
en uge, og for 19.500 kan man
komme på safari med udflugter til blandt andet Krüger nationalparken, sejllads på Olifants-floden, og morgentur
med løveunge.
Rom, Paris, Dubai, Athen
og London med flere er på listen over storbyferier, men
også skiferier kan arrangeres.
Blandt andet tilbydes ture til
Norge, hvor man som kørestolsbruger kan køre i hundeslæde, på snescooter – eller
såmænd stå på ski med støttestativ, hvis det er nødvendigt.

Specialrejsebureauer har gode ferietilbud til handicappede. Og man bliver ikke indkvarteret i en ghetto, men på bl.a. hoteller sammen
med ikke-handicappede.

