Beste Nicole en Hugo Fan,
Wij nodigen u graag uit voor de een Disneyland dag of
weekend met Nicole en Hugo.
In dit info document vindt u alle informatie terug rond
deze reis: het transport, de hotels, het programma en
de kostprijs.
U kan zelf bepalen of u meegaat voor 1 dag of voor 2
dagen.

Transport
Op 6 mei 2017 vertrekken we vanuit Gentbrugge met de bus naar Parijs. Er is een bus die
dezelfde nog terugkeert en er is een bus die 7 mei terugkeert naar Gentbrugge.

Dagprogramma

Dag 1

–

6 mei

Gentbrugge – Disneyland Parijs

We vertrekken zeer vroeg ‘s morgens vanuit Gentbrugge naar Disneyland Parijs.
Beleef een prachtige dag in het park met Nicole en Hugo.
’s Avonds retour voor diegene die 1 dag blijven. De andere overnachten in het Hotel
Cheyenne.

Hotel Cheyenne – Disneyland Parijs:
Sla je kamp op middenin het Wilde
Westen, waar de drukke saloons en
restaurants voor een authentieke
pionierssfeer zorgen. Het is slechts 20
minuten lopen, of een paar minuten
met de gratis shuttle naar de Parken.
En op sommige dagen krijg je zelfs
twee Extra Magische Uren in bepaalde
delen van Disneyland Park.

Dag 2

–

7 mei

Disneyland Parijs – Gentbrugge

Ontbijt in het hotel.
Ontdek samen met Nicole en Hugo het Disneyland Park.
’s Avonds keren we terug naar Gentbrugge met de bus.

O

Kostprijs 6 mei 2017
Prijs: 175 Euro per persoon
Inbegrepen:
o Comfortabele autocar gedurende de reis
o Alle activiteiten zoals vermeld in het programma
o Nederlandstalige begeleiders en gidsen gedurende de hele reis

Niet inbegrepen:
o
o
o
o
o

Alle maaltijden
Persoonlijke kosten
Dranken
Fooien
Annulatie – en bijstandsverzekering

Kostprijs 6 en 7 mei 2017
Prijs: 299 Euro per persoon
Inbegrepen:
o
o
o
o

Comfortabele autocar gedurende de reis
Hotel overnachting in kamer en ontbijt zoals vermeld in het programma
Alle activiteiten zoals vermeld in het programma
Nederlandstalige begeleiders en gidsen gedurende de hele reis

Niet inbegrepen:
o
o
o
o
o
o

Alle maaltijden behalve het ontbijt
Persoonlijke kosten
Dranken
Fooien
Single supplement op aanvraag
Annulatie – en bijstandsverzekering

Om alles vlot te laten verlopen vragen we ook om bijgevoegd formulier in te vullen en ons dit
terug te bezorgen voor 3 februari 2017 op het volgend adres;
Adres:

De Reisclub
Emiel Clauslaan 95D
BE-9800 Deinze

Email:

info@dereisclub.be

Tel:

+32 9 277 04 04

Wij kijken er alvast naar uit om u op 6 mei te mogen begroeten.
Mvg,

Het Primo & Reisclub team

Inschrijvingsformulier
Algemeen
Aantal personen: ............................................

Aantal kamers:

Reis:

0 6 mei

0 6 -7 mei

Type kamer:

0 Double

0 Single (Supplement op aanvraag)

Prijs:

..............................

€ x ….. aantal personen = ………

Wenst u een annulatieverzekering aan 4,8%

Totaal Bedrag

Totaal Bedrag van de reis

JA/NEE

€ …. , ….

Aantal pers ……

€ ……… , ….

Gegevens reiziger
o
o

Dhr.
Mevr.

Naam *:

...............................................

Voornaam *:

.................................

Geboortedatum: ...............................................

Nationaliteit:

.................................

Adres:

............................................

Postcode/ Gemeente: ..............................

Email:

............................................

GSM nummer:

Te verwittigen personen bij ziekte/ongeval:
(Naam + tel.)

..............................

……………………………………………………………
……………………………………………….……………

Persoonlijke informatie wat betreft diëten, allergieën (stoffen, voedsel, medicijnen) of ziektes:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens medereiziger
o
o

Dhr.
Mevr.

Naam *:

...............................................

Voornaam *:

.................................

Geboortedatum: ...............................................

Nationaliteit:

.................................

Adres:

............................................

Postcode/ Gemeente: ..............................

E-mail:

............................................

GSM nummer:

Te verwittigen personen bij ziekte/ongeval:
(Naam + tel.)

.................................

……………………………………………………………
……………………………………………….……………

Persoonlijke informatie wat betreft diëten, allergieën (stoffen, voedsel, medicijnen) of ziektes:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

