
Montenegro 

 
De afdeling foto - toerisme van de Kunstkring is verheugd jullie een nieuwe activiteit aan te kondigen: 
   

 Reis naar MONTENEGRO 

van 1 tot 8 juli 2017 

Verblijf: Hotel "Club 3000 Palas” in Petrovac  

Kijk op: http://www.touristravacances.com/hotel-club-3000/hotel-club-montenegro-palas-petrovac.html 
 

Tijdens het verblijf hebben we 3 dagen met excursies voorzien. Dat zal jullie toelaten om van de voordelen van 

dit hotel-club te profiteren én eveneens om dit wonderlijke land te ontdekken. 
  

Prijs alles inbegrepen (dranken in All-in, dagreizen en verzekeringen):  
 

Leden Kunstkring en familie: € 1030 per persoon. 

Niet-leden: € 1160 per persoon. 
 

De prijs is inclusief: 
 

 Vluchten Brussel /Dubrovnik/Brussel  

 Transfers per bus vanaf de luchthaven naar het hotel en terug 

 De luchthavenbelastingen, de lokale belastingen en btw. 

 Welkom cocktail  

 Vol pensioen in het hotel  

 Dranken tijdens de maaltijden (wijn en water)  

 Formule all-in: dranken vanaf 10u tot 23u. 

 Dagelijks en ook ‘s avonds animatie (wel in het Frans) door de ploeg Club 3000: Zij zorgen voor een 

compleet programma: wandelingen, kookcursus, etc. …  

 3 excursies: Dubrovnik, Parfums of Montenegro, Baai van Kotor 

 Kinderclubs vanaf 3 tot -12 jaar  

 Beschikbaar stellen van een baby-kit.  

 Verzekering voor assistentie en repatriëring, Annulering en onderbreking verzekering  
  

Deze prijs omvat niet: 
 

 Persoonlijke uitgaven, tips, transport van en naar Brussels Airport, facultatieve excursies ter plaatse, eventueel 

meerprijs kerosine. 

 Opleg éénpersoonskamer: € 124. (Zéér beperkt aantal, onder voorbehoud)  
 

Kortingen: 

 Kind -2 jaar: € 80  

 Kind van 2 tot -12 jaar in dezelfde kamer:  -30%   

 Kind boven de 12 jaar en volwassenen in 3e of 4e bed: - 20 %  
 

Formaliteiten: 
 

 Voor Belgische onderdanen is de identiteitskaart voldoende. 

 Voor niet-Belgische onderdanen: is de identiteitskaart van het land (lidstaten van de EG) van oorsprong, (niet 

de Belgische verblijfskaart) of een geldig paspoort verplicht 
  

Een fotowedstrijd wordt gehouden op de activiteiten van het verblijf. 
 

De reis is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van ieder, de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld in geval van ongeval. 
 

Inzendingen worden aanvaard tot en met 1/12/2016 of vol boeking i.v.de vluchten en/of het hotel. 

http://www.touristravacances.com/hotel-club-3000/hotel-club-montenegro-palas-petrovac.html


Montenegro 

Als het aantal deelnemers onvoldoende is, behouden wij het recht om de organisatie te annuleren.  
  

Indien geïnteresseerd, neem contact op met Stanly SIMON en Michel VAN CRIEKINGEN via e-mail en stort 

onmiddellijk de boeking/bedrag (€ 400 pp) op rekeningnummer BE25 001-5720484-82. 
 

 

Nodige informatie in geval van inschrijving: 
 

Naam:  voornaam: 
 

Bureel: privé: 
 

Aantal volwassenen...  Aantal kinderen (+ geboortedatum) ... 
 

Lid van Kunstkring: Ja – Nee 
 

Bijbetaling éénpersoonskamer:  
 

Wij sturen jullie een meer gedetailleerde inschrijvingsformulier na de bevestiging. 
  

Aandacht: 

Betaling van een voorschot van € 400 per persoon op rekening BE25001572048482 van de afdeling foto - toerisme 

vóór 01/12/2016. 

Het saldo wordt betaald vóór 1 maart 2017. 
 

De organisator van de reis is: TOURISTRA. Zie www.touristravacances.com 
  

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk in geval van annulering, 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 phototourisme@cae-kkk.be   
 

Bijkomende inlichtingen: 

 02285648 of 0485/744405 (Stan) 

 0496/599065 (Michel)  
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