Kunstkring
Culturele Vereniging Personeel BNP Paribas Fortis
Afdeling Foto-Toerisme

De afdeling foto-toerisme van de Kunstkring is blij jullie een nieuw evenement voor te stellen:

Reis naar Sardinië van 3 tot 10 mei 2019
Verblijf is gelegen aan de noordwestkust van Sardinië, 120 km van de luchthaven van Olbia en 12 km van Sassari,
de op één na grootste stad van Sardinië, met uitzicht op het eiland Asinara.
De club Del Golfo bevindt zicht dicht bij de ingang van het Planamona Lagoon, een milieu-educatief gebied van
95 ha, waarin de beschermde flora en fauna kan groeien. Mogelijk te ontdekken langs paden verdrongen in de
vegetatie, een echt paradijs voor fotografen en natuurliefhebbers.
Meer details op https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-ete/sardaigne-club-3000-del-golfo

Gedurende het verblijf zijn er twee halve dagen en één volledige dag voorzien voor het ontdekken van Sardinië.
Het is dus mogelijk om te profiteren van de voordelen van dit dorp én eveneens om dit wonderlijke eiland te
bewonderen.
Voor wie wil is er de mogelijkheid om zich in te schrijven voor extra excursies.
(Een mogelijke optie is de verlenging van het verblijf van één week, voorlopig niet bevestigd)
Excursies (onder voorbehoud: weeromstandigheden) inbegrepen in de prijs:
Alghero: een van de meest bekende stad in Sardinië. Bezoek aan het historische centrum in Catalaanse stijl met
zijn huizen, wallen, poorten die goed zijn bewaard.
Terug naar de club voor het diner.
Bijzonder, ongewoon Sardinië: vertrek in de ochtend door prachtige landschappen, ontdekking van dorpen en
typische plaatsen, lunch op basis van lokale specialiteiten met een zeer goede wijn en populaire zangen in een
agrotoerisme-boerderij – uitzicht op enorme uitgestrekte vlakten oude olijfbomen.
Sassari (Shopping): vertrek in de ochtend naar de tweede stad van Sardinië met 130 000 inwoners - vrij bezoek
van het historische centrum en zijn markt.
In optie (meerprijs), ter plaatse te reserveren: bezoek aan La Maddalena of mini-cruise, Ontdekking van Castelsardo,
….
Prijs (met de 3 uitstapjes):
Leden Kunstkring en familie: € 870 per persoon.
Ledenprijs: om hiervan te kunnen genieten, moet u uw lidgeld hebben betaald. Gelieve dus een aparte
overschrijving van € 6,20 doen op rekening BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring met vermelding
“lidgeld 2019”.
Niet-leden: € 930 per persoon.

Sardinië 2019

De prijs is inclusief:








Vlucht (± 2 uren) Lille – Olbia/ Olbia – Lille
De luchthavenbelastingen, de lokale belastingen en btw.
Luchthaventransfers per bus naar het hotel en terug
Een welkomstcocktail
Vol pensioen in het hotel - Dranken tijdens de maaltijden (¼ wijn en ½ water)
Dagelijks en ook ‘s avonds animaties (Frans-Italiaanse) door de ploeg Club 3000; Zij zorgen voor een
compleet programma: wandelingen, kookcursus, etc. …
3 excursies

Deze prijs omvat niet:







Verzekeringen
Persoonlijke uitgaven, fooien, transport van en naar Lille Airport, facultatieve excursies ter plaatse,
eventuele meerprijs kerosine.
Gemeentebelasting € 3,5 pp/week of € 5 voor 2 weken (prijs op 20/4/2018)
Meerprijs éénpersoonskamer: € 252. (Zéér beperkt aantal, onder voorbehoud)
Verblijf van een extra week met vol pensioen: op aanvraag.

Kortingen:


Kinderen of 3de bed in kamer: ons contacteren, a.u.b.

Formaliteiten:



Voor Belgische onderdanen is de identiteitskaart voldoende.
Voor niet-Belgische onderdanen is de identiteitskaart (niet de Belgische verblijfskaart) van het land van
oorsprong (lidstaten van de EG) of een geldig paspoort verplicht.

Een fotowedstrijd wordt georganiseerd op de activiteiten van het verblijf.
De reis wordt georganiseerd onder ieders verantwoordelijkheid, de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld in geval van ongeval.
Inschrijvingen worden aanvaard tot en met 31/12/2018 of tot volboeking i.v.m. de vluchten en/of het hotel.

Wij adviseren jullie om zo snel mogelijk in te schrijven!
Als het aantal deelnemers onvoldoende is, behouden wij het recht om de organisatie te annuleren.
Indien geïnteresseerd, neem contact op via e-mail cakk-sard2019@cae-kkk.be en stort onmiddellijk het bedrag
€ 400 pp op rekeningnummer BE25 001-5720484-82 van de afdeling.
Het saldo betaal je uiterlijk tegen 1 maart 2019.
De organisator van de reis is: TOURISTRA. Zie https://www.touristravacances.com/
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Nodige informatie in geval van inschrijving:
Naam:

Voornaam:

Bureel:

privé:

Aantal volwassenen ...

Aantal kinderen (+ geboortedatum) ...

Lid van Kunstkring: Ja – Nee
Bijbetaling éénpersoonskamer:
Verblijf van 1 of 2 weken: …
Na de bevestiging hebben we een kopij nodig van de ID-kaart van alle deelnemers.
Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk in geval van opzegging, ongeval of ziekte.
Het is aanbevolen om, na controle van eigen verzekering, indien nodig dus een familiale of particuliere verzekering af
te sluiten.
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van geschil of ongeval tijdens de reis en verblijf.
Datum:

Handtekening:

Terugsturen per e-mail naar cakk-sard2019@cae-kkk.be

Bijkomende inlichtingen:
 02285648 of 0485/744405 (Stan)
0496/599065 (Michel)

Sardinië 2019

