“Lichtjeswandeling Paris”
Vrijdag 4 t/m zondag 6 januari 2019 - 3daagse busreis € 199,Lichtjeswandeling Parijs - Le Rallye Paris Tour Eiffel
Keuze uit 12 km of 20 km wandeling door Parijs
Parijs is ook wel gekend als de lichtstad. In de donkere dagen rond Kerstmis
en Nieuwjaar tooit deze stad zich met tienduizend lichtjes. Van de Champs
de Elysee tot aan de Eiffeltoren is de stad één zee van licht. Nergens anders
zijn de feestdagen zo feeëriek…. De reis wordt uitgevoerd als driedaagse
busreis, waarbij we op vrijdagmorgen om 07.00 uur vertrekken vanuit
Hoorn, via Amsterdam en Rotterdam naar België en Parijs.
In de loop van de middag komen we aan in Parijs waar we overnachten in
het **Ibishotel Porte d’Italie. Op vrijdagavond wordt u in Parijs een
welkomstdiner aangeboden, waarna u een stadsrondrit maakt, waarbij we
alle gekende plaatsen in Parijs, zoals de Eiffeltoren, Basiliek van Montmartre
en de Champs de Elysee passeren.
Op zaterdagmorgen gaat vervolgens de lichtjes wandeling van start. 14 km of 20 km.
Op zondag maken we in de ochtend een wandeling met een lokale, Nederlandstalige gids door
een van de wijken van Parijs. Omstreeks 14.00 vertrekken we weer terug richting Nederland
waar we omstreeks 21.00 uur weer in Noord-Holland arriveren.
Reisgegevens:
Reissom
Toeslag
Inbegrepen
Niet inbegrepen
Opstapplaatsen

Vrijdag 4 t/m zondag 6 januari 2019
**Ibishotel Porte d’Italie € 199,1 persoons kamer € 60,2 overnachtingen met ontbijt welkomstmaaltijd
Transport per touringcar – inschrijfgeld excursies Parijs
Reisleiding Begeleiding van ZDS-reizen
Overige 2 maaltijden • entreegelden musea etc. in Parijs
alle verzekeringen (annuleringsverzekering, reisverzekering)
Hoorn – Amsterdam – Utrecht – Zoetermeer – Breda

Bisschop met hoofd in zijn handen? Mensen door de muur? Uw gids verteld over de legende …….
Aanmelden
Aanmelden kan door het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend op te sturen naar:
Stichting Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland, van Beijerenstraat 60, 1623 JG Hoorn.

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier te gebruiken voor 1 persoon. Wilt u meer dan 1 persoon aanmelden, gebruik dan voor elk
persoon een apart inschrijfformulier.
Ja, ik wil mee met weekend “Lichtjeswandeling Paris” van vr 4 t/m zo 6 januari 2019
Achternaam: ……………………………………………………………………………
Voornaam: ……………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………...M / V………………
Straat / huisnummer: …………………………………………………………………………
Postcode / Plaats: ………………………………………………………………………………
Telefoon / Mobiel: ……………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………
Opstapplaats: …………………………………………………………………………………..

Ik maak het bedrag van € 199,- (bedrag invullen a.u.b.) over op rekeningnummer:
NL28 INGB 0008 0688 49 t.n.v. de Stichting Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland
met vermelding van Parijs 2019.
Reisverzekering
De organisatie, gaat er vanuit, dat iedere deelnemer zelf een reis- met ongevallen-dekking en bagageverzekering en een annuleringsverzekering heeft afgesloten. Bij annulering om wat voor reden dan ook, kan
niet overgegaan worden tot terugbetaling van de reissom. Hiervoor dient u zelf een annuleringsverzekering
af te sluiten.

Gelezen en ondertekend door: …………………….…………………….…(naam invullen)
Datum en Plaats: ………………………………………………………

Handtekening: ……………………….…..………………

Maak eerst een kopie alvorens u het formulier opstuurt.
Dit formulier opsturen naar:
St. Sportwandelschool
Houtzaagmolen 50
1622 HG Hoorn
Of een scan per e-mail naar: info@sportwandelschool.nl
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