Kunstkring
Culturele Vereniging Personeel BNP Paribas Fortis bank
Afdeling Foto en Toerisme

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

Reis naar Andaloesië van 2 tot 09 mei 2020
(mogelijkheid van verlenging tot 16 mei 2020)
Verblijf in hotel PALIA LA ROCA in Benalmadena
Dit hotel wordt in 2020 lid van Touristra Vacances.
Meer details op https://www.touristravacances.com/
Gedurende het verblijf zijn er 2 dagen voorzien voor het ontdekken van GIBRALTAR & GRENADA
(te bevestigen)
Voor wie wil is er mogelijkheid om zich ter plaatse in te schrijven voor extra excursies.
Een mogelijke optie is de verlenging van het verblijf met één week
Prijs:
Leden Kunstkring en familie: € 980 per persoon.
Ledenprijs: om hiervan te ‘genieten’, moet je lidgeld ‘2019’ betaald zijn. Gelieve dus een aparte
overschrijving van € 6,20 te doen op rekening BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring met vermelding
“lidgeld 2019”.
Voor ‘2020’ zal het lidgeld ook moeten betaald zijn.
Niet-leden: € 1100 per persoon.
De prijs is inclusief:











Vlucht met SN Brussels Airlines naar en van Malaga.
De luchthavenbelastingen, de lokale belastingen en btw.
De dossierkosten.
Luchthaventransfers per bus naar het hotel en terug
Een welkomstcocktail
Vol pensioen in het hotel
Dranken tijdens de maaltijden.
‘ALL Inclusief’ (alleen voor volwassenen) bij de bar van 10u tot 22u30.
Dagelijks (Frans-Spaanse) animaties, ook ‘s avonds door de ploeg Touristra; Zij zorgen voor een compleet
programma: wandelingen, kookcursus, etc. …
2 keer één dagtrip

Deze prijs omvat niet:






Verzekeringen
Persoonlijke uitgaven, tips, transport van en naar Brussels Airport, facultatieve excursies ter plaatse,
eventueel meerprijs kerosine.
Meerprijs éénpersoonskamer: € 196/ week. (Zéér beperkt aantal, onder voorbehoud)
Verblijf van een extra week met vol pensioen: € 450.

Kortingen:


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

Andalousie 2020

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 de verantwoordelijkheid van iedereen,
de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongeval.
Als het aantal deelnemers onvoldoende is, behouden wij het recht om de organisatie te annuleren.
Indien geïnteresseerd:
-

Neem contact op met cakk-andalousie@cae-kkk.be met vermelding van uw gsm-nummer, de gewenste duur
(1 of 2 weken), naam, voornaam en geboortedatum van elke deelnemers.
Stort onmiddellijk een voorschot van € 400 pp op rekeningnummer BE25 0015 7204 8482 van de afdeling
foto-toerisme.

Het saldo betaal je uiterlijk tegen 1 februari 2020.
De organisator van de reis is: TourisTra Vacances. Zie https://www.touristravacances.com/
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.
Tot binnenkort.
Bijkomende inlichtingen:
0485/744405 (Stan) - 0496/599065 (Michel)

Michel & Stanly

Andalousie 2020

