VOORLOPIG PRIJS EN REISVOORWAARDEN van 2017 !!!!!!!!!!!
PRIJS EN REISVOORWAARDEN
8-daagse begeleide Reis Schotland 2018
Leden Fevlado: op basis van een 2 persoonskamer (15 personen)
± 1795,00 € per persoon
prijs per persoon in een singel kamer : ± 1.990,00€ € per persoon
Niet-leden Fevlado:

op basis van een 2 persoonskamer
± 1820,00 € per persoon
Prijs per persoon voor een singel kamer: ± 2015,00 € per persoon

Reis-/Annulatieverzekering: ± 117,00 € p.p. (basis 2017) (Annuleringsverzekering = 95
€/reisbijstandsverzekering = 24 €)
OVERNACHTING:
4 opties hotels
Hotel Arrochar***
Hotel Ballachulish***
Ben Wyvis Hotel Strathpeffer***
Hotel Queensferry***
Inbegrepen in de prijs :
- Vliegvlucht
- 1 overnachting in Hotel Arrochar***.
- 2 overnachtingen in Hotel Ballachulish***
- 2 overnachtingen Hotel Ben Wyvis Hotel Strathpeffer***
- 2 overnachtingen Hotel Queensferry***
- Rondreis: Moderne 4* luxe bus met airco en toilet
- Op basis van halfpension
- Nederlandstalige gids is voorzien
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven in het programma.
- BTW, luchthaventaksen en fuel
- Informatiepakket voor afreis
Niet inbegrepen in de prijs :
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven
- Optionele excursies
- Gebruikelijke fooi voor de gids/chauffeur is ongeveer 3 €/dag/persoon
- ID kaart
- Verplichte annulatieverzekering en bijstandsverzekering.
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RONDREIS SCHOTLAND 2018
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Gelieve dit formulier te bezorgen aan de Fevlado-Reisdienst “Dove Trekvogels” – Stropkaai 38 –
9000 Gent – dedovetrekvogels@fevlado.be
Wenst deel te nemen aan Rondreis Schotland in het jaar 2018
Naam en voornaam (volgens identiteitskaart) :
……………………………………………………………………………………………………………
Adres en postnummer .
…………………………………………………………………………………………………………
Telefoon-/SMSnr!!! …………………………………………………………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum …………………………………………………………………………
Reispasnummer …………………………………………………………………………
Vlaams Fonds nr ………………………………………………………………………..
Logies: 1 - 2 – 3 persoonskamer (schrappen wat niet van toepassing is)
Ik wens de kamer te delen met ……………………………………………………………………………………..
Speciale wensen : ……………………………………………………………………………………………………….
TOLKUREN: (bolletje van je keuze zwart maken)

Ik ben bereid tolkuren af te staan

Ik verkies geen tolkuren af te staan en zal betalen voor tolkuren
PRIJS: (bolletje van je keuze zwart maken)





Leden Fevlado :
± ……. ...€ per persoon op basis van een 2 persoonskamer
Niet-leden Fevlado:
± ………..€ per persoon op basis van een 2 persoonskamer
1 persoonskamer:
± ………..€
Annulatieverzekering/Reisbijstand (verplicht)

IK BETAAL: (bolletje van je keuze zwart maken)


maandelijks voorschotten

- Bij reservatie wordt een voorschot van 500 € gevraagd. Men kan dit overschrijven op het
bankrekeningnr BE29 9799 7795 0264 van Fevlado – Reisdienst met vermelding ‘Rondreis Schotland
2018 + naam’.
- Het voorschot dient ten laatste op 30 november 2017 betaald te zijn.
Datum en handtekening

Inschrijving wordt definitief na ontvangst van een voorschot van 500 € per persoon op
rekening van de Fevlado-Reisdienst “Dove Trekvogels”.

Pagina 2

