ZEMST

Nieuwsbrief

Beste Neosvrienden
We hebben recent, een onverwachte
mededeling ontvangen over een
drastische prijsverhoging van onze
uitgestelde Cruise en de uitstap met
de Glacier Express, die nu op het
programma voorzien is van vrijdag
17 t/m maandag 21 augustus 2018.
Na veel onderhandelingen hebben we
nu een aanvaardbare prijs kunnen
bekomen.
Jullie zullen merken dat in deze prijs
alles inbegrepen is, zoals we gewoon
zijn op al onze uitstappen. Het wordt
geen 4**** cruise, maar een 5*****
cruise met de nieuwe boot
Gerard Schmi3er van CroisiEurope.

EXTRA EDITIE

Riviercruise 2018
5 dagen / 4 nachten van
VRIJDAG 17 t/m MAANDAG 21 AUGUSTUS
doorheen
DUITSLAND, FRANKRIJK en ZWITSERLAND
en een daguitstap met de Glacier Express.
PRIJZEN: Voor een kajuit op basis van 2 personen:
- op de pont PRINCIPAL:
1065 € pp (25 kajuiten beschikbaar)
- op de pont INTERMÉDIAIRE: 1224 € pp (21 kajuiten beschikbaar)
- op de pont SUPÉRIEUR:
1245 € pp (41 kajuiten beschikbaar)
Toeslag single: 318 € voor alle types kajuit.

Deze prijs omvat:

We verwachten jullie inschrijvingen en
betaling, vóór 10 oktober 2017.
Gelieve bijgevoegde strook in te vullen
en te bezorgen aan Leon Wilms
mail: leonwilms@skynet.be
post: Leon Wilms
Voetbalstraat 36
1981 Hofstade
Gelieve een voorschot te storten van
350 € per persoon, op rekening
BE34 0015 2142 4990 van Neos Zemst.

- Transport per luxe touringcar gedurende de hele reis.
- Het volledig programma op basis van vol pension.
- All-inclusive tijdens de cruise (dranken bij de
maaltijden en in de bar zijn inclusief).
- 5 dagen cruise met 4 overnachtingen aan boord
(rederij CroisiEurope).
- Extra lunch op dag 1 met 2 gangen
(water en wijn inbegrepen).
- Licht avondmaal op dag 5.
- Alle uitstappen en toegangstickets zoals vermeld
in het programma.
- Nederlandstalige begeleiding gedurende de ganse reis.
- Annulatieverzekering + bijstandsverzekering.

Niet inbegrepen:
- Persoonlijke uitgaven
- De dranken van de
wijnkaart en
champagne aan boord
- Overige dranken
tijdens excursies en
verplaatsingen
De organisatoren
behouden het recht het
programma aan te
passen aan plaatselijke
omstandigheden.

Zie programma op keerzijde

DAG 1
We vertrekken met de autocar in Weerde, richting
METZ waar we na het middagmaal een bezoek
brengen aan het Centre Pompidou. Na dit bezoek
rijden we naar STRAATSBURG waar we inschepen
omstreeks 18 u met het eerste avondmaal aan boord.
DAG 2
Na het ontbijt aan boord vertrekken we richting
MULHOUSE voor een bezoek aan het Musée de
l'automobile, één van de grootste automusea ter wereld.
Lunch op het schip, daarna varen we naar BAZEL
waar we 3 nachten aangemeerd blijven.
's Avonds is er een galadiner aan boord.
DAG 3
De bus brengt ons na het ontbijt naar RHEINFALL,
de grootste waterval van Europa.
Vanop kasteel Laufen hebben we een prachtig zicht op
dit indrukwekkend natuurfenomeen. De tocht gaat
verder naar het Bodenmeer, dat tot de 3 landen
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk behoort.
Op het bloemeneiland MAINAU, dat in het meer ligt,
gaan we lunchen. We keren terug naar BAZEL voor
het avondmaal aan boord.
DAG 4
We gaan in ANDERMATT aan boord van de
Glacier-Express, gekend als de langzaamste sneltrein
ter wereld die een panoramische reis maakt door de
Alpen.
Tijdens de reis komen we voorbij liefst 291 bruggen en
91 tunnels. Avondmaal en overnachting aan boord.
Alle leden maar ook niet-leden
kunnen aan dezelfde voorwaarden deelnemen.
Wij moeten minstens 40 inschrijvingen hebben voor
1 bus of 80 voor twee bussen.
Maximum aantal deelnemers 108.
Bij eventueel overtal krijgen de leden
voorrang op de niet-leden.
Aan de leden die hun voorschot van vorig jaar
aanhielden vragen wij ook om de
inschrijvingsstrook terug te sturen, alsook de
voorrang bij keuze van kajuit

INSCHRIJVINGSFORMULIER

* zoals vermeld op de identiteitskaart

Adres .............................................................................
Telefoon ........................................................................

Single toeslag: 318 €

Inschrijven kan door het invullen van onderstaande strook
en deze spoedig te bezorgen aan de penningmeester
Leon Wilms
Voetbalstraat 36 / 1981 Hofstade;
leonwilms@skynet.be
PRAKTISCHE INFO:
gust.lut@gmail.com - 0478 / 441322

Hiermee bevestig ik mijn deelname aan de begeleide riviercruise doorheen
DUITSLAND, FRANKRIJK, ZWITSERLAND van 17 tot 21 augustus 2018.

Naam* ............................................................................
Voornamen* ...................................................................

Pont PRINCIPAL
1065 € pp
Pont INTERMÉDIAIRE 1224 € pp
Pont SUPÉRIEUR
1245 € pp

DAG 5
‘s Nachts varen we terug naar STRAATSBURG met
aankomst voorzien rond de middag. Na de lunch
verlaten we het schip en rijden terug naar WEERDE
waar we tegen de avond aankomen.

E-mail ................................................................................
Geboorteplaats en datum ..................................................
Nummer identiteitskaart ....................................................
Datum uitgifte identiteitskaart .............................................
Vervaldatum identiteitskaart ...............................................
Rijksregisternummer ..........................................................

Uw inschrijving is bevestigd na ontvangst van dit document en een voorschot
van 350 € pp te storten op rek. BE34 0015 2142 4990 van NEOS Zemst,
met vermelding “Riviercruise 2018”.

Type kajuit (duid uw keuze aan met een kruisje X)

Ik wens de kajuit te delen met: ...................................................

