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Betreft

8 daagse busreis naar Beieren (Zuid-Duitsland) 2018

Geachte oud-collega’s,
“IdeeTours” (Ingrid en Dirk Gorter) bracht ons in 2017 naar Torquay in Engeland. Het was een
geweldige reis waar veel belangstelling voor was. In 2018 blijven we op het vaste land. We gaan naar het
zuiden van Duitsland, naar de deelstaat Beieren. Volgens ons zijn Dirk en Ingrid er weer in geslaagd om
een mooie betaalbare reis samen te stellen. Met deze brief zenden wij u de nodige informatie, een
beknopt programma en het aanmeldingsformulier.
Reisdatum:
Van maandag 21 mei t/m maandag 28 mei 2018.
Reissom:
Deze bedraagt per persoon € 699,-- op basis van half pension (3-gangen diner + ontbijtbuffet), een 2pers.kamer, voorzien van douche en toilet, TV. De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 140,--.
Inbegrepen;
Vervoer per luxe touringcar, 1 x koffie met gebak op de heenreis, 2x overnachtingshotel (1x heen- en 1x
terugreis), 5 x overnachting in Best Hotel Zeller in Königsbrun met half pension, de welbekende
bingoavond, een aantal excursies en een afscheidsdiner in Haarlem.
Het uitgebreide programma van de reis staat op de achterzijde van deze brief, wijzigingen voorbehouden.
Aanmelding
Als u wilt deelnemen moet u gebruik maken van bijgaand aanmeldingsformulier of alle gegevens via de
mail opsturen. Het toezendadres en het E-mailadres staat vermeld op het aanmeldingsformulier.
Uw aanmelding moet uiterlijk 27 januari 2018 ontvangen zijn.
Iedere aanmelder krijgt na 8 februari 2017 bericht over het wel of niet doorgaan van de reis.
Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers is in verband met de beschikbare kamers in het hotel en de plaatsen in
de bus vastgesteld op 45.
Deze uitnodiging krijgt u via het steunpunt in Apeldoorn met de mail toegezonden. Alleen de leden die
niet in het bezit zijn van een computer / e-mailadres krijgen de uitnodiging over de post toegezonden.
Alle aanmeldingen (zowel de schriftelijke als de aanmelding per mail), zullen worden verzameld en na de
sluitingsdatum zal via loting over uw deelname worden beslist.
Wijze en termijn van betaling reissom
Na ontvangst van de reisbevestiging dient U de volledige reissom over te maken naar de
SNS-bank op rek.nr. NL79.RBRB.0855 9712 31 t.n.v. I.Gorter te Andijk met vermelding Beieren 2018.
Uiterlijk 1 maart 2018 moet uw betaling op genoemde rekening staan waarna de bevestigingsnota
wordt toegezonden. Is uw betaling niet tijdig binnen dan kunt u mogelijk voor deelname worden
uitgesloten.
Reis- en Annuleringsverzekering
U dient zelf te zorgen voor een reisverzekering (ongeval, ziekte, bagage) + annuleringsverzekering.
Wij wijzen u er op dat de reis- en annuleringsverzekering moet zijn afgesloten op boekingsdatum d.w.z.
pas afsluiten nadat u de reisbevestiging heeft ontvangen maar wel vóór uw betaling. Deze regel geldt
niet voor degene die een doorlopende reis- en annuleringsverzekering hebben.
Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Postactievengroep Belastingdienst Noord Holland,
Gerard Brouwer en Andre de Vries

