2-daagse reis van 19-20 oktober 2019

Parijs
250,00€ p/p
Toeslag 1 pers.kamer + 28,00€
We vertrekken op 19 oktober met een autocar van Reizen
Lauwers en verblijven in een 4-sterrenhotel in het Centrum van
Parijs. Het verblijf is op basis van volpension vanaf de 1ste dag
avondmaal tot en met de 2de dag middagmaal.
Het programma:
*Stadsrondrit in Parijs
*Boottocht op de Seine
*Geleid bezoek aan het kasteel Vaux-Le-Vicomte
met een 3 gangen-verrassingsmenu (eten in het kasteel), wijnen
en koffie inbegrepen.
*Feestmaaltijd met spectaculaire show in Paradis Latin
Foie gras, Champagnegelei & brioche dorée
Filet van zeebaars met venkel, gembersaus & champignons
Of
Eendenborst met veenbessen, honing & een groentenkrans
Dessert ‘Paradis Latin’
Champagne
½ fles Bordeaux-wijn pp
 Keuze hoofdgerecht (Vis of Vlees) doorgeven bij reservatie!
*Verrassingen
*Gebruik van draadloze headset
*Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
INSCHRIJVING:
Geen telefonische inschrijvingen!
Inschrijving enkel door betaling van het voorschot
vóór 6 mei ! Bij overschrijving wordt er geloot.
Praktische zaken (opstapplaats, vertrek-en
aankomsturen,…) volgen later per brief.
Betaling van een voorschot op rekeningnummer BE67-0682-4162-3387
Seniorenraad –Zoersel
Opgelet! Op het overschrijvingsformulier alle gegevens vermelden zoals
voorbeeld hieronder aub!
TWEEPERSOONSKAMER (2 personen max. inschrijven per overschrijving aub!)
*150,00€ zonder annulatie-reisverzekering(voor 2 personen)
*185,00€ met annulatie-reisverzekering(voor 2 personen)
Melding: PARIJS/ VIS …X/ VLEES…X /VOORNAMEN/ACHTERNAMEN +
GEBOORTEDATUMS
EENPERSOONSKAMER ( 1 persoon max. inschrijven per overschrijving aub!)
*83,40€ zonder annulatie-reisverzekering(voor 1 persoon)
*102,86€ met annulatie-reisverzekering(voor 1 persoon)
Melding: PARIJS/VIS OF VLEES/VOORNAAM/ACHTERNAAM + GEBOORTEDATUM

Exclusive Selection
(meerdaagse reizen)
7% van de totale reissom
Annulering
- voor het volledige bedrag van de reissom
- terugbetaling in geval van ziekte, ongeval, overlijden, nieuwe baan, herexamen,
zwangerschap via kunstmatige inseminatie
Dekking van voorafbestaande ziektes zonder vrijstelling
Assistance Personen
- onbeperkte medische kosten
- onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval, ...
- medische nabehandelingskosten in België tot € 6250 / persoon
- opsporing- en reddingskosten tot € 6250 / persoon
- catastrofedekking: verlening verblijfkosten tot € 600 / persoon
Forfaitaire vergoeding van € 50 / dag vanaf 2e dag hospitalisatie in het
buitenland
Compensatiereis
- voor het volledige bedrag van de reissom
Reisgoed / bagageverzekering
- vergoeding bij diefstal, beschadiging, zonder vrijstelling
- dekking van waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal
- tot € 2000 / persoon
- tot € 400 / persoon voor de eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte
van uw bagage
Kapitaal reisongevallen
- vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit
- tot € 12500 / persoon
Assistance wagen (Europa)
- pechhulp, sleepdienst en repatriëring
- vervangwagen
*

Enkel geldig voor inwoners van België en Nederland

