INSCHRIJVINGSFORMULIER
Bestemming: Segovia - San Lorenzo de el Escorial - Brunete - Madrid
Periode: van woensdag 4 tot maandag 9 november 2020 (6 dagen)
Ref: 20201104/SEBM
Persoonlijke gegevens:
Naam en voornaam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres:
________________ _____________
Identiteitskaart:
Nummer
________________
Datum uitgifte
________________
Vervaldatum:
________________
Europees verzekeringsnummer of Privé reisverzekering: ja/neen
GSM:
________________
E-mail:
________________
Geboortedatum:
________________
Luchthavenvervoer v/n Brussel Zaventem (verzamelpunt wordt later doorgegeven) Ja/neen
Specifieke wensen of aandachtspunten: (vooral voedsel allergieën)
_____________________________________________
Indien vegetariër, eet u:

vis: ja/neen

- melkproducten: ja/neen

Gewenste kamers – en andere keuzes aanduiden
0 tweepersoonskamer €660 pp - Hotel Florida Norte By Faranda****
0 single kamer +€150 pp
0 Korting leden Vermeylenfonds €10 pp
0 optioneel annulatieverzekering €15 pp (groepsverzekering van het Vermeylenfonds)
0 optioneel luchthavenvervoer Brussels airport heen en terug: €35 pp (forfaitair bedrag)
✔ Corona-proof
Tijdens de activiteiten blijven we in groep. Je zorgt voor een mondmasker en we houden
afstand met de mensen die zich tot de groep richten. Op de bus bieden we alcoholische
hand-gel met wegwerp handdoekjes aan. Een test op Covid-19 kan eventueel nodig zijn
voor vertrek. We houden je hiervan op de hoogte. Hoel/bus/restaurants voldoen aan de
strikte gezondheidsmaatregelen van het land.

In samenwerking met :

Inbegrepen in de Prijs:
Luchthaventransfers van en naar de luchthaven Madrid Barajas-Adolfo Suarez
Alle verplaatsingen tijdens de reis in een autocar
5 nachten accommodatie in de keuze van uw kamer
4 ontbijten in hotel**** en 3 gastronomische maaltijden
Begeleiding van een reisleider gedurende het hele traject
Sven Tuytens als gids in Madrid, San Lorenzo / Vallei gevallenen en Brunete
Toegang musea: San Lorenzo, Brunete, Residencia estudiantes
Extra busrit naar Residencia estudiantes in Madrid
Gegidste wandeling in Residencia de Estudiantes door Sven Tuytens
Wandeling door het Retiro park
Vrije tijd voor museum bezoek en shopping
In samenwerking met reisagentschap Zafiro Travell

NOG GEEN LID VAN HET VERMEYLENFONDS? KLIK HIER!
Kies als deelnemer van de uitstappen voor de regionale groep: ‘Spanje anders bekeken’
Alle leden krijgen 10 euro korting.

In samenwerking met :

PROGRAMMA
Woensdag 04.11.2020

Madrid

Luchthaventransfert naar Hotel
Vrije wandeling in de buurt van het hotel

Welkomstdrank
Optie diner Mercado San Miguel

Donderdag 05.11.2020

Madrid Op stap met Sven Tuytens

Ontbijt in hotel
Gegidst bezoek Residencia de los
Estudiantes door Sven Tuytens

Transfert
Vrije lunch samen met Sven

Wandeling door Parque del Retiro met
reisleider

Optie bezoek museum Sorolla of Thyssen

Vrije tijd voor shopping
Vrijdag 06.11.2020

Vrij diner
San Lorenzo Escorial
Op stap met Sven Tuytens
Transfert naar San Lorenzo

Ontbijt hotel
Gegidste bezoek door Sven Tuytens aan
kathedraal, museum, mausoleum
Transfert naar Vallei van de gevallenen

Gastronomische lunch+ wijn inbegrepen

Vrije tijd

Optie diner Mercado de San Fernando

Zaterdag 07.11.2020

Brunete
Op stap met Sven Tuytens

Ontbijt hotel
stadswandeling en gegidste bezoek “museo
de la memoria” door Sven Tuytens

Transfert
Gastronomische lunch in Quijorna+ wijn
inbegrepen

Transfert naar hotel

Optie gratis bezoek Museum Del Prado (van
18u tot 20u)

Zondag 08.11.2020

Segovia

Ontbijt hotel
Wandeling door Segovia

Transfert
Optie bezoek

Gastronomische lunch + wijn inbegrepen

Vrije tijd

Transfert terug naar Madrid
Maandag 09.11.2020

Vrij diner
Madrid Ontbijt hotel en einde reis

Vrije tijd voor shopping

Transfert naar luchthaven om 17:00

In samenwerking met :

Transfert naar hotel

Verloop inschrijvingen:
1. Ingevuld en ondertekend formulier mailen naar project@vermeylenfonds.be
2. Uw reservatie is pas definitief na betaling van €250 pp via overschrijving op
bankrekening Vermeylenfonds-Eeklo BE03 89017445 0184 met
vermelding “20201104 SEBM” (vóór 30 juli).
• De optionele bedragen voor de annulatieverzekering €15 en het
luchthavenvervoer €35 dient u samen te betalen met de reservatie.
Indien het bedrag van de luchthaventransfer naar Zaventem minder is
dan €35 krijgt u het verschil terug.
• Bij annulering wegens ziekte rekenen wij €50 administratieve kosten aan.
• Het saldo van de reis dient u over te schrijven uiterlijk vóór 15/09/2020.
Nadien zijn annuleringen niet meer mogelijk.
3. Na de reservatie ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw boeking.
4. De reis gaat door als er minimum 15 deelnemers zijn.
5. Uiterlijk twee weken voor vertrek ontvangt u alle reisinfo + nuttige tips.
6. Gelieve tijdig de Europese ziekteverzekeringskaart aan te vragen bij uw
mutualiteit.
7. Het Vermeylenfonds is niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen.
8. Indien de reis door Covid niet kan doorgaan bieden wij een nieuwe datum aan
of een voucher voor een volgende reis.
9. Eventuele vragen kan u mailen naar project@vermeylenfonds.be
Belangrijk:
• In het programma van de reis kunnen verschuivingen optreden naar
gelang de weersvoorspellingen of openingstijden.
• U wenst ook verder op de hoogte te worden gebracht van informatie via
e-mail, whatsapp of sms
• U gaat akkoord dat wij foto’s publiceren in de gesloten facebookgroep en
Whatsapp groep van deze reis.
• Fooien en persoonlijke uitgiften zijn niet inbegrepen

Handtekening en datum:

In samenwerking met :

