IN
DE PROVICIE GRONINGEN MET LAUWERS ZEE EN DE DOLLARD
Delen8

Snel Uitverkocht
Het belangrijkste wandelevenement (volgens de Groningers) is het Wandelfestival Tocht om de Noord. De
ontdekkingstocht door Groningen met jaarlijks nieuwe thema’s, nieuwe culturele uitingen, nieuwe dorpen,
nieuwe routes en doorsteekjes! Een culturele ontdekkingstocht, die de wandelaar jaar in jaar uit verrast met een
nieuw Gronings avontuur! Volgens de eerste 2 regels v/h Gronings volkslied: Van Lauwerszee tot Dollard Tou en
van Drenthe tot aan ‘t wad!
De editie in 2020 staat in het kader v/h het 15 jarig bestaan. Deze unieke tocht is elk jaar binnen enkele uren
uitverkocht. De sportwandelschool heeft ruim 100 toegangsbewijzen kunnen bemachtigen. Schrijf snel in, want
kleine aarzelingen kunnen voor grote teleurstellingen zorgen.
Route: langs en door het industriële erfgoed van Groningen.
Afstanden: 40 - 80 kilometer in twee dagen. Ook kortere etappes mogelijk van 40 en ca. 20 kilometer.
Karakter: een kruistocht waarbij deelnemers niet langs, maar dwars door bijzondere locaties gaan.
Thema: Adem de sfeer van het industriële erfgoed.
Maximum aantal: 5.000 deelnemers.
De inschrijving voor TodN bedroeg in 2019: € 45,00 voor 2 dagen.

3 daagse Bus/Wandelreis “ Om de Noord ”
Opstapplaatsen:
Vrijdag:
Zat. & Zon.
Reisdatum:
Prijs:
Toeslag:
Hotel:
Inclusief:
Exclusief:

Haarlem - Alkmaar - Schagen - Den Oever - Amsterdam - Hoorn - Middenmeer – Den Oever
Heenreis vanaf ’s morgens 10.00 uur
1e en 2e dag Tocht om de Noord. Buffet bij de finish. Zondag: Terugreis 17.00 – 18.00 uur
Vrijdag 25 t/m vrijdag 27 september 2020
€ 189,= p.p. op 2 p. kamer. Op basis van logies + ontbijt.
€ 50,= p.p. overnachten alleen op de kamer.
Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen - Schipborgerweg 8, 9483 TL Zeegse.
Heen- en terugreis en de dagelijkse transfers.
Voor 2 dagen deelnamebewijzen met 2x buffet aan de finish.
Diner bij aankomst op vrijdagmiddag.

Aanmeldformulier
Wandel2daagse “Om de Noord”
3 daagse busreis naar Groningen
Ja, ik ga mee met deze wandelreis naar de wandeltocht “Om de Noord”
in Groningen op 25, 26 en 27 september 2020.
In te vullen voor 1 persoon of 2 personen. Graag uw N.A.W. gegevens hieronder invullen).
Naam…………..…………………………………...Voornaam………..….…………..…………M/V….…
Geboortedatum……..……………….…E-mail……………..…………………………………….………..
Straat…………………..……..……Postcode……..………..Woonplaats…………..……………………
Telefoon……..……………………..….………Mobiel……..……………………………………………….
Tel thuisblijvers………………………..….………Mobiel………………………………………………….

O Wij overnachten samen op een 2 persoons kamer. Prijs € 189,- per persoon. (totaal € 378,00)
O Ik overnacht alleen op een kamer. Prijs € 239,- per persoon.
Opstappunt: (invullen aub.)
Mijn opstappunt is: O Amsterdam O Hoorn
O Haarlem

O Midenmeer

O Alkmaar

O Den oever

O Schagen O Anders …………….

De Prijs is inclusief: Deelname aan de 2daagse “Tocht om de Noord” met 2x een buffet en 2x Overnachten
op basis van logies met ontbijt in Hotel. Heen- en terugreis en de dagelijkse transfers.
Exclusief diner op de vrijdag bij aankomst.
De organisatie: Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een buitenlandpasje
meeneemt van de zorgverzekeraar, waarbij hij/zij is aangesloten.
De organisatie: Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking en
bagageverzekering heeft afgesloten.
De organisatie: Zal bij annulering van een deelnemer om wat voor reden dan ook, niet overgaan tot
terugbetaling van de reissom. Hiervoor dient u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Ik maak gelijk met deze aanmelding 10% van de reissom ad € 37,80 / € 23,90 over op de IBAN
rekeningnummer NL28 INGB 0008068849 ten name van de Stichting Sportwandelschool HoornWestfriesland, m.v.v. TodN 2020.
Gelezen en
Ondertekend door: ……………………………..….(naam invullen van de ondergetekende)
Plaats en Datum: …………………….………Handtekening …………..……………………….
Kopieer beide zijden van dit formulier alvorens u dit opstuurt !! (kopie voor u zelf)
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