INSCHRIJVINGSFORMULIER

BELA NGRIJK

Naam persoon 1

Senioren die al deelgenomen hebben aan onze
seniorenreis krijgen voorrang op nieuwe deelnemers
als ze inschrijven voor 8/03/2019.

..........................................................................

Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen
hebben geen voorrang meer.

Naam persoon 2
..........................................................................

KOSTPRIJS:

Adres
..........................................................................
..........................................................................

Telefoon
GSM

............................................................

..................................................................

Rijksregisternummer persoon 1

»
»
»

Inwoners Wielsbeke: € 910,00 p.p.
Niet Wielsbekenaren: € 985,00 p.p.
Optioneel:
• Reisbijstandsverzekering: € 27,11 p.p.
• Éénpersoonskamer: toeslag € 13,00 p.p.
• Annulatieverzekering: toeslag € 41,00 p.p.
• Gold annulatie: toeslag € 62,00 p.p.
• Fuel protection programma: toeslag € 14,99 p.p.

BL I J F F I T
VERBL I J F

ADRIANA BEACH CLUB
HOTEL RESORT

PORTUGAL - ALGARVE - ALB U F E I R A

55

..........................................................................

INSCHRIJVEN

Rijksregisternummer persoon 2
..........................................................................

KOSTPRIJS
Inwoners Wielsbeke: € 910,00 p.p.
Niet Wielsbekenaren: € 985,00 p.p.
Ik wens:
Reisbijstand verzekering (€ 27,11 p.p)

Inschrijven kan online via
http://inschrijvingen.wielsbeke.be
Inloggen kan met je rijksregisternummer of
via het inschrijvingsformulier.
Je mag dit inschrijvingsformulier binnen brengen op
de sportdienst, opsturen of mailen naar:
rebecca.lefebvre@wielsbeke.be
Maximum 47 deelnemers.

2-9
JUNI
2 019

Éénpersoonskamer (€ 13,00)
Annulatieverzekering (€ 41,00)
Gold annulatie (€ 62,00)
Fuel protection programma: (€ 14,99)
Opgepast! Inschrijven ten laatste tegen 29/03/2019
Handtekening

Datum

MEER INFO
SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14, 8710 WIELSBEKE
Tel.: 056 67 32 50 - Fax: 056 67 32 59
rebecca.lefebvre@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be

AGB

LIG G I NG
»» ca. 180 m van het lange fijnzandstrand,
bereikbaar via steile trap

ETEN & DRINKEN:
ALL IN FORMULE
7u30 tot 10u00 ontbijt

»» direct aan de kust van Rocha Baixinha

12u30 tot 14u30 lunch

»» ca. 12 km van Vilamoura

18u30 tot 21u30 diner

»» ca. 10 km van Albufeira

I N BEGR EPE N
»» Vlucht heen en terug vanuit Brussel,
met Brussels airlines.
Voorlopige vluchturen:
heen 7:00 – 8u55, terug 9u45 – 13u30
»» 23 kg bagage + 12 kg handbagage per persoon

10u30 tot 17u00 ijsjes

»» Transfer Wielsbeke/Ooigem – luchthaven –
Wielsbeke/Ooigem

10u30 tot 23u00 koffie, thee en gebak

»» Transfer luchthaven – hotel – luchthaven

10u30 tot 23u00 lokale (alcoholische) dranken

»» 7 overnachtingen in all-Inclusive

SPORT EN ONTSPANNING

TEG E N BETAL I N G

»» wifi in de openbare ruimtes

»» 2 zoetwaterzwembaden

»» massage

»» tuin

»» wellnesscenter: o.a. sauna, bubbelbad,
hamam en fitness (16+)

»» biljart

»» aerobics

»» minigolf

»» jeu de boules

»» excursies

»» shuttleservice 4 dagen per week naar Albufeira,
3 dagen per week naar Vilamoura
»» ca. 40 km van de luchthaven van Faro

FACIL I TEI TEN
»» 438 kamers

»» binnenzwembad
(verwarmd 01/04-30/06 en 15/09-31/10)
»» ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
(borg) aan zwembad en strand

10u30 tot 12u00 & 15:30-18:00 snacks

»» beachvolleybal
»» aquafit

KAMER
Airconditioning, balkon of terras,
tv - flatscreen - nederlandse zenders,
kluisje - (€), douche of ligbad, haardroger

»» animatie overdag en ’s avonds
»» elke dag activiteiten door 2 lesgevers van de
sportdienst

»» tafeltennis en tennis

