Inschrijfformulier 5-daagse tuinreis Zuid-Duitsland
Datum:

woensdag 15 t/m zondag 19 juni 2022

Prijs:

€ 599,- per persoon op basis van verblijf op een tweepersoonskamer
€ 699,- per persoon op basis van verblijf op een eenpersoonskamer

Indien u met 25 of meer personen reist, ontvangt u per persoon een korting van € 50,- op de reissom. Wanneer er 30 of
meer personen reizen, stijgt de korting tot € 80,- per persoon. Bij 35 of meer personen bedraagt de korting € 114,-. Deze
korting wordt op uw restantfactuur verwerkt die u 6 tot 4 weken voor vertrek ontvangt.
Inbegrepen bij de reissom:
 Diensten van deskundige chauffeur;
 Reis per luxe Comfort Class touringcar met
minibar, toilet en airconditioning;
 4 overnachtingen in H+ Hotel Stuttgart
Herrenberg;
 4 maal ontbijt in het hotel van reisdag 2 t/m 5;
 4 maal diner in het hotel van reisdag 1 t/m 4;
 Reisbescheiden en kofferlabels.

Niet inbegrepen bij de reissom:
 Tuinentreegelden t.w.v. circa € 90,- per
persoon;
 Lunches en uitgaven van persoonlijke aard;
 Reis en/of annuleringsverzekering;
 Administratiekosten à € 10,- per boeking;
 Verplicht Calamiteitenfonds à € 2,50 per
boeking (met een maximum van 9 personen);
 Verplichte bijdrage SGR à € 5,- per persoon.

Voornaam & achternaam (conform paspoort)

Geboortedatum

Deelnemer 1

-

-

Deelnemer 2

-

-

Hotelkamer

x 2-persoonskamer(s) met aparte bedden
x 2-persoonskamer(s) met één tweepersoonsbed
x 1-persoonskamer (met toeslag)

Adres hoofdboeker:

____________________________________________________________________________

E-mailadres:

_______________________________________________________________________________

Telefoonnummer:

_______________________________________________________________________________

Verzekeringen:
□ Reisverzekering Combi B à € 9,25 p.p.
□ Reisverzekering Combi C à € 12,75 p.p.
Prijs reisverzekering is exclusief € 4,70 poliskosten per 9 reizigers.

□ Annuleringsverzekering tot € 650,- à € 45,- p.p.
□ Annuleringsverzekering tot € 750,- à € 50,- p.p.

Vragen / opmerkingen:

Datum:

_

Handtekening:

__________

____________________________

Na het ontvangen van dit volledig ingevulde boekingsformulier is uw boeking definitief en bindend. U ontvangt eerst een
bevestiging/factuur. Wij vragen u vriendelijk om na ontvangst uw aanbetaling à 25% te voldoen. De betalingstermijnen, onze
bankgegevens en de annuleringsvoorwaarden vindt u terug op uw bevestiging. Gelieve bij het doen van een betaling duidelijk uw
reserveringsnummer te vermelden.

Gelieve het formulier vóór donderdag 31 maart 2022 op te sturen naar: Kupers Tuinreizen – Kelvinstraat 1, 6003 DH,
Weert of per mail naar info@kuperstuinreizen.nl

