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Nieuwsbrief 2019
Lieve zonzoekers-vrienden.
De vakanties zijn weer aangevraagd en we hopen dat u hier weer een mooie
reis kunt uitzoeken.
De vakantie in het voorjaar blijft een vliegvakantie naar een warme bestemming.
Dit jaar hebben we voor in de zomerperiode een vakantiebestemming in
Nederland gekozen. Volgend jaar kan, indien hiervoor genoeg belangstelling is,
voor een cruise worden gekozen Deze kan een riviercruise zijn, maar er kan
worden gekozen voor een cruise vanaf Nederland naar bv. Noorwegen. Hiervoor
moet wel genoeg animo voor zijn!
De vakantie in het najaar wordt een busreis naar het buitenland.
We hopen dat we op deze manier voor iedereen een leuke reis kunnen
verzorgen.
We hopen dat er ondanks de wat duurdere reizen nog voldoende keuze is voor
iedereen en dat we dan u weer mee mogen nemen naar een fijne vakantie onder
begeleiding van onze vrijwilligers.
De reizen voor het jaar 2019
Vliegvakantie naar de zon
Hotel Side Star Park

Turkije

10 mei

Twee persoons kamer :
Twee persoonskamer :

12 dagen

bezetting 1 persoon € 1045,00
bezetting 2 persoon € 803,00 per persoon

Deze reis is all inclusieve.
Een zeer complet verzorgde reis
Voor deze reis moet we wel een visum voor u aanvragen, dit zit bij de reissom in
Het reisbureau gaat dit voor u verzorgen
Uw paspoort of ID-kaart moet nog wel 6 maandag geldig zijn als u op reis gaat
naar Turkije
Opgave alleen nog op aanvraag
Aanvraag kan, maar alleen als er ook nog vliegtuigstoelen zijn
ria.ZVCL2002@hotmail.com
tel 06-30426607

Nederlandse reis naar Odoorn, van 27 juli tot en met 3 augustus.
- Hotel-restaurant De Oringer Marke in Odoorn
- Prijs: € 560,00 p.p. alles inclusief
- Een persoons kamer € 15,00 per nacht extra
- Verdere informatie zie bij vakanties.
Opgave via formulier voor 20 mei, want VOL IS VOL.
Busreis naar het Gardameer in Italie, van 23 september t/m/ 2 oktober
We gaan met Bolderman Reizen naar Italië.
- Prijs € 599,00 p.p. incl. ontbijtbuffet en 3 gangen-diners
- Toeslag eenpersoons kamer € 139,00
- 2 overnachtingen in Duitsland
- 7 overnachtingen bij het Gardameer.
- genoemde excursies (excl. entreegelden)
- Verdere informatie zie bij vakanties.
Opgave via formulier.
Deze reis zo snel mogelijk boeken, want VOL IS VOL
N.B. In het boekje staat dat we met 60 plus reizen gaan, maar deze zijn
niet aangesloten bij SGR en ANVR

