
  

                                             
 

SPANJE – L’ESTARTIT  
16 JUNI 2017 TOT 25 JUNI 2017 

 
 
Beperkt aantal deelnemers! 
 
Het definitieve vertrek is dan ook vastgesteld voor VRIJDAG 16 juni 2017 te 15.00 uur te 2960 Sint Lenaarts 
Kloosterakkerweg 3. ( Clubstelplaats LA Norwegian Club vzw en North-Rent GCV ). Samenkomst VOOR vertrek 
en laden van de busjes te 14 uur 
 
De voorziene terugkeer is op ZONDAG 25 juni 2017 in de voormiddag. 
 
HET HOTEL 
 
Het volpension start op ZATERDAG 17 juni 2017 middaglunch en zal eindigen op ZATERDAG 24 juni 2017 ontbijt. 
Tijdens het lunch-t en avondbuffet zijn wijn en water aan tafel inbegrepen. 

 
Gezien de kamers definitief moet gereserveerd worden zijn wij  verplicht om bij inschrijven een voorschot te vragen. 
 
De totaalprijs in een  2- persoonskamer met balkon en zicht op zee, vol pension met wijn en water aan tafel inbegrepen, 
vervoer België Spanje, autostrades en alle ritjes ter plaatse, bedraagt per deelnemer  750 € . 
 
Voor deelnemers in een singel kamer is de prijs 795 € 
 
HET DUIKPAKKET: (prijs nog niet gekend) 
6 x 1 bootduik in de voormiddag (inbegrepen: natuurtaksen, fles met luchtvulling van 12l of 15l en lood) 
Voor de rest gebruik van eigen materiaal.  
Optie:   

- voor nitrox vullingen zal een kleine toeslag per vulling worden aangerekend. 
- Extra duik in de namiddag is mogelijk mits toeslag + taks Medes Eilanden 

 

Inschrijving kan mits betaling van een voorschot: 
 
2-persoonskamer: 350 € / deelnemer 
1-persoonskamer: 400 € / deelnemer 
 
Resterend saldo te voldoen ten laatste 30 dagen voor vertrek 
 
Betaling via overschrijving:  

Op rekening BE38 0350 9516 0172 van Antonise Ludovicus  
Mededeling: “Spanje Estartit 16 tot 25 juni 2017 - (Naam deelnemer) 

 
Graag hadden wij van elke deelnemer, ook de volledige identiteitsgegevens - NAAM VOORNAAM Geboortedatum 
postnummer adres en telefoon/GSM . Voor de duikers ook copy van geldig duikbrevet   

 
Optie: annulatieverzekering 
Gezien het hier gaat om een deelconcept is er in optie een annulatieverzekering mogelijk via onze club (L.A.NORWEGIAN CLUB), aan 50 € / persoon 
die u indekt voor die periode tot 1500 € / deelnemer via NO GO Tempo Europe assistance ( via ons "in groep" te regelen ) maar dat staat u vrij 
natuurlijk. Bij annulatie betaalt u steeds de volledige reissom. Wij zoeken samen naar vervanging of zij die een verzekering nemen kunnen rekenen op 
volledige terugbetaling, uiteraard binnen de gestelde polisvoorwaarden van de verzekering.  

 
Voor meer info bel ons op 0475 / 86.83.40 of mail - ludo.antonise@telenet.be 
Groetjes 
L.A. 


