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Toegankelijkheidsinfo

Vakantiehuis Fabiola ligt aan de rand van het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Het is een goede uitvalsbasis naar de toeristische attracties in 
de omgeving. Met zijn toegankelijk subtropisch zwembad, toegankelijke 
infraroodsauna, sporthal, meerdere sportvelden en speelhoeken, fiets- en 
gocartpark en 10 ha speelbos heeft het ook zelf heel wat te bieden. Voor 
gezinnen zijn er de bungalows van ’t Mechels Bos en kleine leefgroepen en 
gezinnen kunnen ook terecht in de bungalows van Thomasbos. 

Toegangspad, ingang en onthaal
De gebouwen zijn goed bereikbaar en 
toegankelijk. Enkele afgeschuinde drem-
pels neem je vlot met de rolstoel. De 
Piramide: dubbele deur met deurdelen 
van elk 80 cm breed. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de beneden-
verdieping of zijn bereikbaar met een lift. Hier 
en daar wat nipte circulatie- en opstelruimte, 
maar je kunt alle ruimtes goed bereiken.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er zijn in alle gebouwen toegankelijke 
eetzalen. De deuren zijn minimum 80 cm 
breed. Hier en daar wat nipte circula-
tie- en opstelruimte, maar voldoende 
voor praktisch gebruik. Er zijn (beperkt) 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
In de verschillende gebouwen zijn er vooral 
bij de kamers goed toegankelijke toiletten 
aanwezig met beugels. De gemeenschap-
pelijke toiletten zijn vaak wat klein.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Hier en daar wat nipte circulatie- en opstel-
ruimte, maar doorgaans voldoende voor 
praktisch gebruik. De deuren zijn minstens 

80 cm breed. De toegankelijke kamers 
liggen telkens op de benedenverdieping of 
zijn bereikbaar met een lift. Het hoofdge-
bouw heeft 41 toegankelijke bedden, De 
Piramide heeft er 10 en Efro Center heeft 
38 toegankelijke bedden. Je hebt de keuze 
tussen diverse badkamers in de kamer of 
op de gang. In elk gebouw heeft minstens 
1 badkamer een inrijdbare douche met 
douche(rol)stoel of zitje, armleuningen en 
voldoende opstelruimte. Ieder gebouw, 
behalve Huis 3 heeft ook minstens een toi-
let met voldoende ruimte en 1 of 2 beugels, 
en een onderrijdbare wastafel.
Extra 
Zorg kan extern ingehuurd worden. 
Verkrijgbaar in het verblijf: doucherolstoe-
len, tilliften, hoog-laag bedden en baden, 
kinétafels, aangepaste (rolstoel) fietsen en 
terreinrolstoelen. De dekbedden, kussens 
en matrassen hebben een anti-huisstofmijt 
label. De keuken houdt rekening met voedse-
lallergieën en medische en religieuze diëten. 
Het verblijf is geschikt voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Huis 2 is aangepast 
voor mensen met een visuele beperking. 
Het zwembad is drempelloos bereikbaar en 
heeft een tilsysteem en helling.
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