
Groepsreis Venetië 21-28 sept 2019 
 
Voor deze groepsreis naar Venetië bieden wij aan – op grond van de nu beschikbare 
gegevens – het volgende te verzorgen: 
 
Heen- en terugreis per vliegtuig naar Venetië 

• Transfer van de luchthaven naar Hotel Istituto Ciliota in Venetië en vice versa 

• Onze voorkeur gaat uit op zaterdag te vliegen vanaf Rotterdam Airport 
 
Inbegrepen zijn: 

• Vliegreis en transfer 

• 7 overnachtingen en ontbijt 

• Picknick in de binnentuin 
 
Niet inbegrepen zijn:  

• Annulering- en reisverzekeringen 

• Extra bagagekosten (inbegrepen: 1 stuk handbagage en 1 stuk bagage p.p.)  

• Vervoer tussen woonplaats en vlieghaven 

• Overige kosten onderweg (proviand) 

• Overige kosten in Venetië zoals lunch, diner, entreebewijzen, vervoerskosten, 
rondleiding en muziekvoorstelling. 

 
De exacte gegevens en vertrektijden worden vroegtijdig toegestuurd. 
 
Kosten en betaling 
Voor uw verblijf in Venetië kunt u kiezen voor:  

• Een 2-persoonskamer met douche toilet en ontbijt = € 1110,- p.p. 

• Een 1-persoonskamer met douche toilet en ontbijt = € 1260,- p.p.  
 

Ons hotel vraagt een definitieve reservering per 14 december 2018, daarom sluit de 
inschrijftermijn voor deze kunstreis op 30 november 2018. Latere aanmeldingen kunnen wij 
verwerken zolang er nog plaats is tegen een meerprijs van € 100,00 p.p.  
 
Uw inschrijving dient vergezeld te gaan van een aanbetaling van € 100,00 p.p. De 
aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de aanbetalingen.  
 
In de maand december ontvangt u per mail of anders een schriftelijke bevestiging van uw 
inschrijving met het verzoek om de rest van de reissom te voldoen vóór 1 februari 2019. 
 
Indien u van uw reis moet afzien, dient u dit per mail te laten weten. Als datum geldt de dag 
van ontvangst bij ons bureau. Bij annulering vóór 1 februari 2019 bent u uitsluitend uw 
aanbetaling van € 100,00 p.p. kwijt. Bij annulering na 1 februari 2019 blijft u ons de volledige 
reissom verschuldigd. Het is daarom ook aan te bevelen om bij uw verzekeraar naast uw 
reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Als 1 maart 2019 blijkt dat er te 
weinig deelnemers zijn, kan de organisatie de reis annuleren. In dat geval betalen wij u uw 
betaalde som terug. Eventuele verzekeringspremies dient u met uw verzekeraar te regelen. 



 
U kunt zich voor deze reis nu definitief inschrijven door vóór 30 november 2018 het 
inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en met een kopie van uw paspoort digitaal  
te sturen naar ingevanhaastert@hotmail.com.  
Tevens maakt u een aanbetaling van € 100,00 p.p. over op bankrekeningnummer   
NL 73 RBRB 0777 9393 98 t.n.v., H.A. Meijboom onder vermelding van Venetië kunstreis 
2019 en de naam /namen van de deelnemers aan deze reis. 
 
Namens het organisatieteam en met vriendelijke groet,  
 
Carola van der Heijden (o.v.)  carola@cultuurvlinder.nl 
Rita Meijboom (06 51364281), hameyboom@kpnmail.nl  
Inge van Haastert (06 44674735) ingevanhaastert@hotmail.com 
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