Markant Interregioreis Provincie Antwerpen

Inschrijving MARKANTREIS

KRAKAU

Vertrek 29 april en 6 mei 2019

in samenwerking met Asteria Expeditions A 1095

□

REIS VAN 29 APRIL TOT 3 MEI 2019

REIS VAN 6 TOT 10 MEI 2019

□

DEELNEEMSTER 1
Naam:
Voornaam (zoals op identiteitskaart vermeld!):
Geboortedatum:
/ /
Straat:
Postcode en gemeente:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
□ Lidnummer Markant:
□ Levensgezel van een Markantlid
DEELNEMER/DEELNEEMSTER: 2
Naam:
Voornaam (zoals op identiteitskaart vermeld!):
Geboortedatum:
/ /
Straat:
Postcode en gemeente:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
□ Lidnummer Markant:
□ Levensgezel van een Markantlid

Huisnummer:
GSM nummer:
□
□

geen lid van Markant
wenst lid te worden van Markant

Huisnummer:
GSM nummer:
□
□

geen lid van Markant
wenst lid te worden van Markant

KAMERKEUZE:
 2-persoonskamer € 1.220,00 *per Markantlid, of haar levensgezel.
 Eenpersoonskamer € 1.440,00 *
Niet-leden betalen een meerprijs van € 100,00 per persoon.
FACULTATIEVE VERZEKERING:
 Annulatieverzekering: 5,75% van totaalbedrag
 Bijstandsverzekering met medische kosten tot €25.000: € 20,00
INSCHRIJVEN:
Het inschrijvingsformulier dient ingevuld teruggestuurd te worden naar de Markant begeleidster: Yvette Serneels,
Jan Schoonjansstraat 15/103 te 2800 Mechelen of markantreis@telenet.be, Na ontvangst van dit inschrijvingsformulier
bezorgen we u de nodige info betreffende het verdere verloop van uw inschrijving.
Ondergetekende, inschrijver, verklaart een exemplaar van het programma ontvangen te hebben en verklaart kennis
genomen te hebben van de algemene voorwaarden zoals vermeld op het programma en www.asteriaexpeditions.be
De algemene reisvoorwaarden van de vzw geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee
tegenstrijdige voorwaarden. Dit reisaanbod vormt een geheel. Elke individuele afwijking van het programma is op
kosten van de deelnemer.
Voor akkoord

Datum:

* Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of
luchthaventaksverhoging en berekend op een deelname van 20 personen. De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen
aan plaatselijke toestanden.

Markant Interregioreis Provincie Antwerpen
P.a. Yvette Serneels
Jan Schoonjansstraat 15/103 2800 Mechelen
Tel: 015 52 07 41 gsm: 0475 54 46 07 markantreis@telenet.be

