
 



Zoals jullie waarschijnlijk al opgemerkt hebben,
ziet onze vakantiebrochure er dit jaar een beetje
anders uit. Omdat iedereen welkom is op onze
reizen, proberen we een meer neutrale uitstraling
te geven aan onze brochure. Het aanbod blijft
onveranderd. Net als altijd krijg je van ons een
portie citytrips, sportieve arrangementen,
gastronomische verblijven en prachtige reizen ver
weg en dichtbij.

We hopen met dit nieuw programma te mogen
mee genieten van de mooiste dagen van het jaar...
jullie vakantie!

Ontdek in deze brochure wat we te bieden hebben
voor het jaar 2023.

BESTE REIZIGER

Vrije Tijd en Gezondheid vzw is een organisatie die
activiteiten, uitstappen en reizen organiseert voor
volwassenen en jonge gezinnen. Een aanbod voor
de werkende mens die waarde geeft aan vrije tijd.

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

S'ACADEMIE

S'Academie vzw is een seniorenvereniging die er
naar streeft actieve senioren aangepaste
initiatieven aan te bieden. Deze initiatieven zijn
vaak actiever dan de initiatieven van de doorsnee
seniorenvereniging.

We worden allemaal wat ouder en het mag ook
allemaal iets rustiger verlopen. De initiatieven van
S'Plus houden rekening met de iets “oudere”
deelnemers.

S-PLUS

Sinds vorig jaar bieden we voor onze meerdaagse
verblijven het spaarplan aan. Zo kan je niet alleen
de betalingen spreiden, maar kan je misschien ook
die ene droomreis werkelijkheid laten worden

SPAARPLAN

Opmerking: Het programma kan door onvoorziene omstandigheden of om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.
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INTENSITEIT VAN ONZE VERBLIJVEN

Rustig verblijf, vrije momenten en geen tot weinig ingeplande
bezoeken - eigen tempo - matige intensiteit

Gevuld programma, voorziene begeleide bezoeken (al dan niet
actief), aanzienlijke afstanden af te leggen (zowel te voet als
met vervoer) - programma te volgen en vrije momenten -
verhoogde intensiteit

Volledig ingevuld programma met actieve uitstappen, lange
afstanden af te leggen (zowel te voet als met vervoer),
dagelijks meerdere bezoeken, verschillende hotels) - hoge
intensiteit
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Met bezoeken aan het
indrukwekkende College
Chapel in Lancing en in 
 Arundel Castle, verkennen
we vandaag een bijzonder
stukje West-Sussex.

Dag 6

Vooraleer we terug de ferry
nemen, brengen we nog een
bezoek aan
Dover.

Dag 7

In de prijs begrepen

6 overnachtingen obv 
halfpension  in hotel 4*
Busvervoer per autocar  
Overtocht ferry         
Calais - Dover -,Calais
Uitstappen en 
toegangstickets 
Gids en en begeleiding
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Dag 2
We trekken er in de voormiddag op uit voor een
stevige wandeling vanuit Cuckmere Haven naar de klif
met de indrukwekkende Seven Sisters. Na de lunch
rijden we richting het middeleeuwse stadje Lewes voor
een bezoek aan het bijna 1000-jarig kasteel en
genieten we ter plaatse van vrije tijd.

Dag 1
Na de overtocht met de ferry, brengen we een bezoek
aan Samphire Hoe en maken we kennis met een van
de mooiste dorpjes, Rye. 

Dag 3
Vandaag brengen we door in een van de bekendste en
grootste badplaatsen: Brighton. We bezoeken er het
majestueuze en exotische paleis Royal Pavillion and
Gardens en genieten daarna volop van het
vakantiegevoel op de Brighton Palace Pier en in The
Lanes, een aaneenschakeling van smalle straatjes en
steegjes.

Dag 4
Na een vrije voormiddag, rijden we naar de
adembenemende omgeving van The Sussex Weald.
Temidden van deze natuurpracht ligt het
monumentale Bateman's, het huis van de schrijver van
het Jungle Book, John Kipling, waar we genieten van
een geleid bezoek.

Dag 5
Opnieuw een onvergetelijke dag waar we met de
stoomtrein naar Kent sporen! We bezoeken er het
romantische landgoed Sissinghurst Castle Garden en
genieten op de terugrit van een heerlijke Cream Tea
aan boord van onze trein.
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Niet in de prijs begrepen

Annulerings-en
bijstandsverzekering (7 %)

Persoonlijke uitgaven
Niet vermelde maaltijden
(lunches) en dranken
Facultatieve uitstappen
VERPLICHT
internationaal paspoort



5 Opmerking: Het programma kan door onvoorziene omstandigheden of om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.



 
 

In de prijs begrepen

Niet in de prijs begrepen

Vluchten 
Vervoer ter plaatse 
9 overnachtingen 
Vol pension
Uitstappen en 
toegangstickets 
Lokale gidsen 
Begeleiding vanuit 
België

Dag 2

Transfer en installatie in het hotel. Vrije voormiddag en
lunch in het hotel. In de namiddag maken we gebruik
om rustig aan de sfeer van deze bruisende hoofdstad
te wennen.  

Dag 1

Reisdag - 16u35: vlucht van 6 uur vanuit Brussel met de
vlucht van Qatar Airways naar Doha -  na een korte
transit, vlucht van 4 uur naar de Indira Ghandi
International Airport in New Delhi -  08u40: aankomst in
New Delhi (lokale tijd)
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Dag 3

Kennismaking met Delhi - Starten doen we bij het Rode
Fort, we rijden langs Raj Ghat, bezoeken de Jana
Masjid en maken een ritje met een riksja. Na de lunch
bewonderen we India Gate, de Rashtrapati Bhavan en
het Parlementshuis en bezoeken we de imposante
Lakshmi  Naryan Tempel. 

Dag 4

We checken uit, rijden naar Agra en checken in in ons
nieuwe hotel. In de late namiddag krijgen we een
rondleiding in het oude dorp Kachhpura waar we
eindigen in Mehtab Bagh waar we de zonsondergang
over de Taj Mahal meemaken. We nemen ons diner
tijdens de beroemde 'Mohabbat de Taj-show.

Dag 5

Bij zonsopgang rijden we naar de Taj Mahal voor een
rondleiding met de plaatselijke gids. Na de lunch
bezoeken we nog het Fort van Agra en de Itmad-ud-
Daula- tombe van Mir Gheyas Beg. 

Annulatie-en
bijstandsverzekering (7%)
Persoonlijke uitgaven
Niet vermelde maaltijden
(lunches) en dranken
Facultatieve uitstappen
VERPLICHT
internationaal paspoort
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Dag 7

In de vroege ochtend vertrekken we per jeep op safari! We krijgen de gelegenheid om
vogels te spotten en dieren te fotograferen. We keren terug naar het resort voor de lunch
en rust. Bij valavondtrekken we terug de natuur in om de trek van dieren mee te maken!

Dag 6

We checken uit en vertrekken naar Ranthambore waar we onderweg stoppen bij Fatehpur
Sikri en voor de lunch. Bij het Ranthambore Nationaal Park nemen we onze intrek in ons
resorthotel en genieten van een rustige avond. 

Dag 8

We checken uit om ons naar Jaipur te begeven. We lunchen ter plaatse en nemen de rest
van de dag vrij om te genieten van de faciliteiten van ons nieuw luxe-hotel 5*.

Dag 9

Vandaag gaan we op verkenning in de oude Rajput hoofdstad Amer waar we bezoeken
brengen aan het Amber Fort, het City Palace van Jaipur en de Galtaji-tempel.

Dag 10

Met als thema 'het spirituele leven' brengen we deze laatste dag door met het bezoeken
van een aantal kleurrijke tempels en ontdekken we nog een aantal goed bewaarde
geheimen van de stad.

Dag 11

We checken uit in de ochtend en vatten de terugrit aan naar New Delhi Airport. Late lunch
en terugvlucht in de late avond. (vluchten nog onder voorbehoud)

Dag 12

Landen in Zaventem (uren onder voorbehoud)



Dag 1

We geven afspraak ter plaatse om 14 uur voor
installatie in de kamers en welkomsaperitief.
Nadien volgt een eerste korte verkennende
wandeling (6 km). Dineren doen we nadien in
het hotel.

Dag 2

Na het ontbijtbuffet ontvangen we ons
lunchpakket en trekken de natuur in met een
fietstochtje van ongeveer 30 km. (vrij fietsen
kan ook) Diner in het hotel.

Dag 3

Na het ontbijt genieten we eerst ng van een
bloesemwandeling en nadien van de lunch ter
plaatse. Einde van het arrangement. 

In de prijs begrepen
2 overnachtingen  in volpension
Huur stadsfietsen
Fietstochten  en wandelingen
Begeleiding  

Niet in de prijs begrepen
Annulatie-en bijstandsverzekering (7%)
Vervoer 
Huur elektrische fietsen (+ € 24/dag/pers)
Alle dranken  (behalve welkomsaperitief)

Dag 1

Dag 2
Na het ontbijt wacht onze gids ons op voor een
historische stadswadeling. Daarna kan je op
eigen houtje verder de stad intrekken. We
keren huiswaarts in de late namiddag.

In de prijs begrepen
Busvervoer
1 overnachting in een hotel met ontbijt  
Lunch en diner op dag 1
Toegang met gids in Kamp Westerbork  
Gids historische wandeling in Zwolle
Begeleiding  

Annulatie-en bijstandsverzekering (7%)
Niet vermelde maaltijden en alle dranken
Facultatieve uitstappen
Persoonlijke uitgaven

Niet in de prijs begrepen

Opmerking: Het programma kan door onvoorziene omstandigheden of om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.

Suppl. single € 25
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We vertrekken in de vroege ochtend vanuit
Halle, Brussel en Leuven. Na de lunch worden
we verwacht in het Herinneringscentrum
Westerbork voor een bezoek aan het Museum
en een rondleiding op het kampterrein. Na dit
bezoek rijden we richting Zwolle voor diner en
overnachting in het hotel.



Dag 1
Vertrek in de vroege ochtend vanuit Halle,
Brussel en Leuven. Vrije dag. Installatie en
overnachting in het hotel.

Dag 2

Na het ontbijt en het uitchecken, keren we
terug naar het centrum van Deventer voor een
vrije dag. Huiswaarts in de late namiddag.

In de prijs begrepen

Busvervoer
1 overnachting met ontbijt
Begeleiding 

Suppl. single € 73 

Dag 1
Aankomst om 14 uur voor installatie en
welkomsaperitief.  Nadien maken we een
eerste verkennende natuurwandeling in de
buurt. Gastronomisch driegangenmenu in het
hotel.

Dag 2

Na het ontbijt ontvangen we ons lunchpakket
en trekken we er op uit voor een stevige
wandeling in de Kasterleese Bossen.
Gastronomisch driegangenmenu in het hotel.
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Suppl. single € 80 

In de prijs begrepen
2 overnachtingen (volpension)

Onbtijtbuffet met bubbels
Lunchpakket
Gastronomische diners

Toegang tot wellness
Begeleiding  

Niet in de prijs begrepen
Annulatie-en bijstandsverzekering (7%)
Vervoer  
Alle dranken (behalve welkomsaperitief)

Dag 3
Na het heerlijk ontbijtbuffet kan je er zelf nog
op uit trekken, genieten van de wellness of
samen nog een mooie wandeling maken. We
sluiten dit verblijf af met een lunchbuffet ter
plaatse.

Niet in de prijs begrepen

Annulatie-en bijstandsverzekering (7%)
Alle niet vermelde maaltijden en dranken
Facultatieve uitstappen
Persoonlijke uitgaven
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Dag 2

We bezoeken het majestueuze parlementsgebouw
en volgen hier een rondleiding. Hierna genieten we
van vrije tijd in de stad en eindigen opnieuw de dag
met een diner in het hotel.

11

In de prijs begrepen
Vlucht
Overnachting en ontbijt
Transport ter plaatse
Alle voorzien uitstappen
City card
Begeleiding

Niet in prijs begrepen
Annulatie-en
bijstandsverzekering (7%)
Persoonlijke uitgaven
Niet vermelde maaltijden
en dranken
Facultatieve uitstappen

Dag 3

We maken een daguitstap naar het Kasteel van Bran
(kasteel van Dracula) . We rijden door het betoverend
landschap van Roemenië en bezoeken het stadje
Brasov waar we een beetje vrije tijd hebben. Tegen
de vroege avond keren we terug naar het hotel voor
een diner.

Dag 4

In de voormiddag krijg je vrije tijd. Tegen de
namiddag bezoeken we het Ceausescu mansion,.
ook wel het 'lentepaleis' genoemd.  We eindigen de
dag in het hotel met een diner. 

Dag 5

Vandaag bezoeken we Horezu met een
plaatselijke gids. Deze stad staat bekend als het 
etnografisch, folklorisch centrum en is populair om 
keramiek. We zijn hier vrij voor  de lunch. Daarna
brengen we een bezoek aan klooster van Horezu.
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Dag 1
Heenreis, aankomst in het 5 
sterrenhotel ' Grand Hotel 
Continental' en we 
bezoeken het centrum voor 
een korte kennismaking 
met de stad . We eindigen 
de dag met een diner in ons 
hotel.

Dag 6

Dir is de laatste dag. In de voormiddag krijg je nog
even de tijd om Boekarest te verkennen. En in de
namiddag vertrekken we terug naar de luchthaven
om 's avonds aan te komen in België.



Dag 1

Na aankomst verkennen we de
hoogtepunten van de stad via een gegidste
fiets-tour. Hierna genieten we van wat vrije
tijd. 

Dag 2

Vrije dag. We vertrekken 's avonds terug
naar huis met de trein. 

Dag 1

Nadat we ons geïnstalleerd hebben in het
hotel, maken we een eerste verkennende
wandeling in de stad. 's Avonds ben je vrij
om te gaan eten.

Dag 2

Na een ontbijt in het hotel, brengen we een
bezoek aan het Colosseum, Forum
Romanum en Palatijn. 'S avonds ben je
opnieuw vrij voor het diner. 

In de prijs begrepen

Vluchten
Hotel + luxe ontbijt
Tickets Colosseum,
Forum Romanum & de
Palatijn
Digitale audiogids
Tickets openbaar vervoer
Begeleiding vanuit België
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In de prijs begrepen
Treinreizen
Overnachting in 3 sterren hotel + 
ontbijt
Kölncard 

Onbeperkt gebruik openbaar 
vervoer
Korting op bezienswaardigheden

Fietstour met gids
Begeleiding 

Dag 3

In de voormiddag krijg je wat vrije tijd, en
vanaf de namiddag vertrekken we
huiswaarts.

Niet in de prijs begrepen
Annulatie-en bijstandsverzekering 
(7%)
Alle niet vermelde maaltijden en 
dranken
Facultatieve uitstappen
Persoonlijke uitgaven

Niet in de prijs
begrepen
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijving
1. De deelnemer is ertoe gebonden het ingevulde, gedateerde en
ondertekende inschrijvingsformulier te zenden naar:
S'Academie vzw
Mussenstraat 17-19,1000 Brussel sacademie.vzw@solidaris.be
S'Plus BRABANT vzw
Mussenstraat 17-19,1000 Brussel
brabant@s-plusvzw.be
Vrije Tijd & Gezondheid vzw
Mussenstraat 17-19
1000 Brussel
vrijetijd.gezondheid@solidaris.be
2. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De inschrijvingen
worden opgenomen in volgorde van de datum van ontvangst van
het inschrijvingsformulier.
3. Elke inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Het opsturen van de
ondertekende inschrijvingsfiche maakt de inschrijving met de
daartegenoverstaande betaling bindend.
Betaling
1. De reiziger is ertoe gehouden 30% van de totale reissom te
voldoen als voorschot van zijn inschrijving en ten laatste 5
werkdagen na ontvangst van de bevestiging. Bij niet-betaling van dit
voorschot binnen de gestelde termijn wordt de inschrijving
automatisch geannuleerd.
2. Het saldo wordt betaald ten laatste 45 kalenderdagen vóór afreis.
3. In uitzonderlijke gevallen zal er worden afgeweken van de - in
punt 1 en 2 - vermelde betalingsvoorwaarden om redenen eigen aan
de organisatie.
Annulering - verbreking door de reiziger
De reiziger dient de organisator direct in kennis te brengen van de
annulering en dit schriftelijk te bevestigen. De datum van ontvangst
van de schriftelijke annulering is de datum van de annulering. Het
annuleringsbewijs moet gedateerd zijn, vóór de aanvangsdatum van
de reis. Een annulering na afreis wordt bijgevolg NIET in aanmerking
genomen. Een annuleringsverzekering wordt onderschreven bij P&V
Verzekeringen c.v. De verzekering komt tussen ten bedrage van
maximaal het betaalde bedrag indien - tussen de datum van storting
van het eerste voorschot en de datum van vertrek - de reis wordt
geannuleerd ten gevolge van:
• ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de echtgenoot,
bloed- of aanverwant tot de tweede graad, de reisgezel, of de
persoon die gewoonlijk samenwoont met de verzekerde
• aanzienlijke schade aan de goederen van de verzekerde of zijn
reisgezel, die zijn aanwezigheid dwingend noodzakelijk maken.
- In al deze gevallen dient aan de organisator een doktersattest bij
medische redenen of een schriftelijk bewijsstuk bij schade
overhandigd te worden. De annulering wordt aan de reiziger
terugbetaald mits de verzekeringsmaatschappij het dossier
goedkeurt. Het eventuele verschil tussen de totale reissom en het
door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag is definitief
ten laste van de reiziger.
Indien de reiziger het contract verbreekt buiten de voorwaarden van
de annuleringsverzekering, wordt:
• bij annulering tot één maand voor het vertrek, het voorschot
ingehouden
• bij annulering tussen één maand en tien dagen vóór het vertrek,
50% van de totale reissom ingehouden
• bij annulering drie dagen of minder vóór het vertrek, de totale
reissom ingehouden

Bij annulering door ziekte of schade blijft 10 % per persoon van de
totale waarde van de reis definitief verworven in hoofde van de
organisatie, ter dekking van de gemaakte administratieve kosten
met een maximum van 25 euro per persoon per reis.

Verbreking door de organisator
De organisator behoudt zich het recht voor om de reis tot 21 dagen
vóór de afreis schriftelijk af te gelasten indien het vooropgestelde
minimum aantal reizigers niet werd gehaald. Op dat moment betaalt
de organisator onmiddellijk de reeds geïnde betalingen

terug zonder dat de reiziger aanspraak kan maken op één of andere 
schadevergoeding.
Klachtenregeling
Eventuele klachten tijdens de reis moeten door de reiziger onmiddellijk 
gemeld worden aan de uitvoeringsagent ter plaatse zodat naar een 
oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet 
bevredigend opgelost dan dient de reiziger zijn klacht, op straffe van 
onontvankelijkheid, uiterlijk binnen een maand na het beëindigen van de 
reis per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van de organisator.
Prijsherziening
Tot 20 kalenderdagen die aan de datum van de afreis voorafgaan, kan 
de prijs worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een 
wijziging ten bedrage van minstens 5% in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de 
voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Uitsluiting
De organisator behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van 
personen te weigeren om redenen hem eigen. De organisatie behoudt 
zich tevens het recht voor reizigers die volgens haar uitvoeringsagenten 
de groepsgeest storen te schrappen van deelname aan alle verdere 
verblijfsinitiatieven en op eigen kosten naar huis terug te sturen.
Overdraagbaarheid
De reiziger kan tot vijf dagen vóór de afreis zijn reis overdragen aan een 
derde die expliciet moet aanvaard worden door de organisator. De 
eventuele kosten verbonden aan het overdragen van een reis worden 
aangerekend aan de reiziger (overboekingskosten).
Aansprakelijkheid
1. Ieder ongeval overkomen naar aanleiding van en tijdens de reis, 
waarvoor de organisatie eventueel burgerrechtelijk kan aansprakelijk 
worden gesteld dient onmiddellijk, op een gepaste en bewijskrachtige 
manier, te worden gemeld aan de uitvoeringsagent van de organisator 
met een aangetekende brief schriftelijk te worden bevestigd aan de 
organisator ten laatste binnen de maand na het beëindigen van de reis.
2. De organisator is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of 
beschadiging van voorwerpen, eigendom van de reiziger.
3. De verplaatsing van en naar de verzamelplaats geschiedt op eigen 
risico en eigen kosten van de reiziger.
4. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator of zijn 
uitvoeringsagenten door de fout van de reiziger oplopen. De fout wordt 
volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.
Verzekeringen
Bij elke reis is automatisch een ongevallenverzekering inbegrepen.
Vanaf heden echter is de annulatieverzekering NIET meer in de prijs 
inbegrepen, maar kan deze optioneel bij ons genomen worden. Deze 
verzekering is dus niet meer automatisch in de vermelde prijs 
inbegrepen, maar brengt een extra premiekost met zich mee, bovenop 
de totale reissom (reissom + eventuele toeslag singlekamer). Indien u 
van onze annulatieverzekering wenst gebruik te maken, dient u dit aan 
te geven op de inschrijvingsfiche. U kunt echter ook steeds van een 
eigen annulatieverzekering gebruikmaken (via eigen bank of andere), 
ook dit kunt u op de inschrijvingsfiche vermelden.
Geschillen
Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel.
Privacy wetgeving
Tijdens onze verschillende verblijven kunnen er door de deelnemers, 
reisbegeleiders en de verantwoordelijken van onze organisaties foto's 
worden genomen. Indien u liever niet wenst gefotografeerd te worden, 
vragen wij u dit kenbaar te maken aan de betrokkenen. Foto's die ons 
worden toegestuurd van op een verblijf kunnen door onze organisaties 
worden gebruikt ter promotie in onze brochures, website en sociale 
media

De aangeboden reizen worden georganiseerd door:
VTF België - ondernemingsnummer 0460.969.536 - vergunning cat A 5336
CTT - ondernemingsnummer 0867.164.657 - vergunning A 6259

Opmerking: Het programma kan door onvoorziene omstandigheden of om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.



NAAM + VOORNAAM

ADRES: 

TELEFOON NR:

MAILADRES:

East-Sussex

S-PLUS
Zwolle 
De Voerstreek 
De Antwerpse Kempen
Kerst in Deventer
India

S'ACADEMIE

Boekarest
Keulen
Rome

VRIJE TIJD 
& GEZONDHEID
VRIJE TIJD 
& GEZONDHEID

ONZE GEGEVENS
S'Academie vzw
Mussenstraat 17/19, 1000 Brussel
Tel 02 546 15 28
sacademie.vzw@solidaris.be
BE40 3101 0470 9263
S-Plus Brabant vzw
Mussenstraat 17/19, 1000 Brussel
Tel 02 546 15 92
Brabant@s-plusvzw.be
BE11 0014 4081 3748
Vrije Tijd & Gezondheid vzw
Mussenstraat 17/19, 1000 Brussel
Tel 02 546 1509
vrijetijd.gezondheid@solidaris.be
BE09 3101 3243 1257

LIDNUMMER FMSB:

RIJKSREGISTER NR:

IDENTITEITSKAARTNR: 

TAAL:

AANTAL PERSONEN:

GSM NR:

VZW:
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INSCHRIJVING

INSCHRIJVING PRAKTISCH
Onthaal
Elke werkdag van 9u00 tot 12u00 in Brussel, Zuidstraat 118 (2e verdieping).

Bijdrage
De bijdrage bedraagt 15 EUR per jaar (januari - december) om lid te worden
van S-Plus Brabant vzw.
Het lidgeld voor de aansluiting tot S'Academie of Vrije Tijd & Gezondheid
bedraagt 50 EUR per jaar (september-juni). De leden van Solidaris Brabant
genieten van een tussenkomst waardoor hun lidmaatschap bij S'Academie en
Vrije Tijd & Gezondheid GRATIS is. 

Vuistregels bij het inschrijven
Wij aanvaarden schriftelijke inschrijvingen door middel van de onderstaande
inschrijvingsfiche of via ons digitaal platform (QR-code). De schriftelijke
inschrijving moet gedateerd en ondertekend worden. U kan ze ook opsturen
naar ons adres, mailen of faxen. De betaling gebeurd onmiddellijk na
ontvangst van een schriftelijke bevestiging van ons secretariaat. Als
definitieve inschrijving geldt uw betaling van het voorschot. 45 dagen voor
afreis moet het saldo betaald worden. Terugbetalingen gebeuren enkel om
medische redenen en op vertoon van een medisch attest, opgemaakt voor
afreis.

Hoe betalen? 
Storten op het rekeningnummer van de organiserende vzw met vermelding
van de reis en het aantal deelnemers.

Tijdens onze verschillende verblijven kunnen er door de deelnemers, reisbegeleiders en verantwoordelijken van onze organisatie
foto's worden genomen. Indien u liever niet wenst gefotografeerd te worden, vragen wij u dit kenbaar te maken aan de
betrokkenen. Foto's die ons worden toegestuurd van op een verblijf kunnen door onze organisaties worden gebruikt ter promotie
in onze brochures, website en sociale media. 

Ik wil niet gefotografeerd worden. Datum en handtekening

Opmerking: Het programma kan door onvoorziene omstandigheden of om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.



Rondreis Wenen - 20 tot en met 26 oktober'22
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GETUIGENISSEN

Voor deze rondreis logeerden wij in het uitstekende Seewirt Hotel in Podersdorf aan de
Neusiedlersee. Van daaruit verkenden wij per autocar de prachtige wijnstreek van het
Burgenland met o.a. Eisenstadt, bezochten wij de keizerlijke hoofdstad Wenen en staken
we tweemaal de grens over met de bezoeken aan Bratislava in Slovakije en Gyor in
Hongarije. Dit alles samen met de heel goeie, ervaren en sympathieke Hongaarse maar
Nederlandstalige gids. Kortom, alle ingrediënten waren aanwezig om er een interessante
en ontspannende reis van te maken. Met dank aan S'Academie om deze reis te mogen
begeleiden en aan de hele formidabele groep voor hun enthousiasme. 
Rita Van Vaerenbergh - vrijwilliger / begeleider


