Hartpatiënten Sport Sittard
5-daagse seniorenreis 2019

Het Moseltal
Datum: 17 t/m 21 juni 2019 kosten € 429,00 per persoon
Aankomst: maandag 15.00 uur

Vertrek: vrijdag 10.00 uur

De vakantie word afgesloten met een gezamenlijke lunch
Toeslag 1-persoonskamer: € 50,In het 4-sterrenresort in het Moseltal, vlak bij de gezellige

Tel: 06-52016356

plaats Leiwen aan de Moezel, zal het u aan niets ontbreken.
Geniet van al het comfort tijdens uw verblijf.
De reis is op basis van all-inclusive. Het ruim opgezette resort biedt veel faciliteiten en staat garant voor veel
plezier en entertainment. Lekker ontspannen kunt u in het overdekte zwembad, sauna of tijdens een massage.
Voor de sportieveling is er tennis, bowling, volleybal, minigolf en zijn er fietsen te huur.

Wat zit er in de prijs?:








Busreis van en naar het vakantiepark
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
Alle dranken van 10.00 uur 's ochtends t/m 23.30 uur 's avonds
Iedere dag dans- en showprogramma op het park
Wifi in de gemeenschappelijke gebouwen
Inclusief toeristenbelasting
lunch op de terugreis

De tweepersoonskamers




kamers met twee losse bedden
televisie
wc en douche

U kunt gratis gebruik maken van:





bowlingbanen
zwembad
sauna
minigolf

U kunt gratis deelnemen aan:



Dagtocht met de bus naar Saarbrücken met
een stadswandeling
halve tocht met de bus naar
BernKastel-Keus

Het park ligt in een van de grootste wijnbouwgebieden van Duitsland, op ca. 1 km buiten Leiwen. De historische stad Trier ligt
op ca. 28 km. Fiets- en wandelroutes beginnen bij het park.

Betaling: Aanbetaling van €229,00 dient te worden betaald voor 1 februari 2019.
Het resterende bedrag van €200,00 dient te worden betaald voor 14 april 2019.
U krijgt een factuur gestuurd van Hendriks Dagtochten.

Verzekering U kunt bij ons een annulerings- en reisverzekering afsluiten via het park voor €17,00.

Dit strookje inleveren bij het zwemmen Gerda Denis of het Sporten Jan Koenraad
Geef u op voor deze 5-daagse reis van 17 juni t/m 21 juni 2019, vóór 25 januari 2019
Naam

Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Deze reis gaat ten alle tijden door.

Kunt u traplopen
Aantal personen
Verzekering

Ja/Nee

Ja/Nee

