Voorwaarden NRW Quicktrip Hamburg
24-25 mei 2018
Algemeen
Kosten per persoon:

€ 895,- + bijdrage calamiteitenfonds à € 2,50

Inbegrepen:

Vluchten
Hotelovernachting inclusief ontbijt
Dag 1: lunch & diner
Dag 2: lunch
Luchthavenbelasting en lokale belastingen (onder voorbehoud)
Alle transfers binnen het programma

Aantal deelnemersplaatsen:

25

Verblijf:

Hotel Sir Nicolai **** (standaard kamer)
http://www.sirhotels.com/nikolai
Gratis WiFi

Vluchten
Heenreis:

Donderdag 24 mei EW 7181 Amsterdam – Hamburg
Vertrek: 08.15 uur – Aankomst: 9.15 uur

Terugreis:

Vrijdag 25 mei 2018 EW 7184 Hamburg – Amsterdam
Vertrek: 18.35 uur – Aankomst: 19.35 uur

Inbegrepen:

Vliegreis per lijndienst van Eurowings, economy class
1 stuk handbagage + 1 accessoire, max. 12 kg.

Graag ontvangen wij uiterlijk 28 april a.s. de volgende informatie:
•
•
•
•
•

De naam van de deelnemer zoals vermeld in het paspoort
Kopie van geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
Deelnemers met een niet-Nederlands paspoort kunnen contact opnemen met de
ambassade van het land van bestemming om te controleren of voor hen geen afwijkende
regelingen gelden.
Thuisblijverstelefoonnummer en mobiele telefoonnummer
Eventuele bijzonderheden, preferenties en/of diëten

Overige informatie & voorwaarden:
Een reis- en annuleringsverzekering zijn niet inbegrepen in de prijs. Iedere deelnemer is hier
persoonlijk verantwoordelijk voor.
Annuleringsvoorwaarden:
In aansluiting op Artikel 6 van de ANVR Business-to-Business voorwaarden gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:
•
•
•

Bij annulering vanaf heden tot 28 februari 2018, bedragen de annuleringskosten 25% van
de reissom.
Bij annulering vanaf 28 februari 2018 tot 12 april 2018, bedragen de annuleringskosten
50% van de reissom.
Bij annulering vanaf 12 april 2018 tot op de dag van vertrek, bedragen de
annuleringskosten 100% van de reissom.

Bij het aanleveren van de passagiersgegevens dient te allen tijde de naam vermeld te worden
zoals deze in het paspoort is aangegeven. Indien bij bijvoorbeeld een vliegreis de naam in het
ticket niet overeenkomt met de naam in het paspoort, zal passage door de desbetreffende
luchtvaartmaatschappij geweigerd worden. Je dient te beschikken over geldige reisdocumenten.
GI Travel:
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