Infobrief Mallorca 2018
Beste Leden en Familieleden,
Naar aanleiding van de resultaten van onze Poll, hebben we met het bestuur besloten om ook volgend
jaar naar Mallorca te gaan met onze club.
We zijn ook zo vrij geweest om al een datum vast te leggen als tevens een reisorganisatie.
De datum is van zaterdag 5 mei tot zaterdag 12 mei.
We hebben momenteel 22 plaatsen op de vlieger gereserveerd en 11 kamers van 2 personen, en dit
bij Neckermann.
De prijs per persoon is voor Vlucht, transfer-luchthaven-hotel en halfpension verblijf in Helios
te Palma De Mallorca en dit voor 459€.
Er is de mogelijkheid om een éénpersoonskamer te krijgen mits supplement van 21€/nacht
Vermits Mallorca aan populariteit gestegen is en de vraag hoog is moeten wij snel beslissen, hiervoor
vragen wij om tegen ten laatste 5 december te beslissen.
Je kan dan inschrijven door je voorschot van 160€ op de clubrekening te storten met melding
Mallorca en jullie namen. Stuur ook een mail naar mark.peeraer@telenet.be met het aantal
deelnemers en hun naam. We hanteren eerst ingeschrevenen hebben plaats.
Je kan een annulatieverzekering nemen per kamer 45,8€ (2P), extra bij te betalen zie info “niet
inbegrepen diensten”
Diegenen die alleen zouden gaan, pols eens bij andere leden voor je kamerindeling. (op de Poll kan je
zien wie interesse heeft)
Ook hebben we fietsen nodig natuurlijk, hiervoor vragen we om dit zelf te regelen via de website van
het fietsverhuurbedrijf. Verleden jaar hebben we dit bij Berganti Bikes gedaan website:
https://bergantibikes.com
Dit is niet moeilijk volg gewoon de stappen voor bestelling, aan te raden is van een verzekering tegen
schade te nemen kost een 20€ extra. Je kan je eigen pedalen en zadel meenemen.
Uiteraard mag je partner mee vermits dit ook een vakantie is waar we kunnen genieten van zon zee
en strand!
Hopelijk krijgen wij jullie warm om samen met ons te gaan genieten van het paradijs voor fietsers!
Indien jullie twijfelen vraag gerust aan de leden die vorig jaar zijn meegeweest en bekijk de foto’s maar
op de site!
Veel fietsgroeten van jullie bestuur 53x11
Voor verdere vragen kan je terecht bij mark.peeraer@telenet.be

Inbegrepen extra diensten voor 459€
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Transfer luchthaven – hotel – luchthaven
7 Overnachtingen zoals vermeld in half pension
Dossierkosten indien 1 factuur per groep
Reisbevestiging en reisdocumenten per e-mail
Btw
Vlucht heen en terug in economy klasse met Brussels Airlines
Huidige luchthaventaksen
23 kg bagage + 12 kg handbagage per persoon bij vertrek vanuit een luchthaven in België of vanuit je
bestemming terug naar België met Brussels Airlines

Niet inbegrepen extra diensten
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Eventuele luchthaventaksenverhogingen
Transport fiets op de vlucht + transport fiets van luchthaven naar hotel en vice versa (steeds
op aanvraag)
Vertrek gerust op reis. Wij raden u aan om een annulatieverzekering van Allianz Global
Assistance bij te reserveren: Basis: +4,99 % van de totale reissom meer info zie
http://www.neckermann.be/verzekeringen.aspx
Vertrek gerust op reis. Wij raden u aan om een annulatieverzekering van Allianz Global
Assistance bij te reserveren: Gold: + 7,49 % van de totale reissom meer info zie
http://www.neckermann.be/verzekeringen.aspx
Reisbijstandsverzekering €27,09 per persoon
Kies je zitplaats aan boord van Brussels Airlines: 9,99€ per persoon per traject
Ecotaksen Mallorca ter plaatse te betalen
NL Extra bagage, sportmateriaal, enz. – moeten worden aangevraagd en is steeds onder voorbehoud en
mits supplement

Niet vermelde diensten

