Aanmeldingsformulier
15-daagse lichtreis Egypte, dinsdag 10 t/m dinsdag 24 april 2018
Voorletters (als in paspoort) :.......……..…..... Roepnaam: ………………………………………………….………………….
Achternaam (als in paspoort):................................……………………………………………………………………………….
Adres: .........................................………………………………………………………………………………………….................
Postcode ...............…………………………………….Woonplaats ......……………………………….................................
Telefoon: ...............................……………........ Telefoon mobiel: ……………………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Paspoortnummer*:................................….. Geldig tot en met: .........................…...................................
Geboortedatum:.......................................... Nationaliteit: ..........…................................. Geslacht: M/V
Eenpersoonskamer/deelt kamer met:**...................................................................................................
Bij calamiteiten
Contactpersoon in Nederland :......…...................................………………………………………………….................
Telefoonnummer: ...........................................……………………….…………………………………………………………….
* Wij verzoeken je een kopie van je paspoort mee te sturen bij de aanmelding.
**Doorhalen wat niet gewenst is. Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van € 250,-.

Schrijft zich in voor de 15-daagse lichtreis naar Egypte. De deelnemersbijdrage is € 1.675,-.
Dit bedrag is inclusief:
- 15-daagse begeleiding door therapeut Janny Pronk
- Vliegreis en vliegtax, transfer van en naar luchthaven
- 7-daagse 5* Nijlcruise o.b.v. 2-pp.kamer met ontbijt, lunch en diner (excl. drankjes)
- 2 x Bustransfer van Aswan naar Hurghada
- 7 nachten in 5* hotel in Hurghada o.b.v. 2-pp.kamer All
- Alle genoemde excursies met ervaren gids
- Visum (verplicht)
- Informatiebijeenkomst voorafgaand aan de reis in Nederland, met reisboekje
- Reserveringskosten en bijdrage calamiteitenfonds
Dit is exclusief:
- Reis- en annuleringsverzekering (zelf afsluiten)
- Verplichte fooi € 29,- p.p. (contant te voldoen bij aankomst in Egypte)
- Zakgeld (voor souvenirs)
Annulering dient mondeling te geschieden en schriftelijk te worden bevestigd. De
annuleringskosten zijn tot 15 februari 2018 25 % van de reissom, vanaf 16 jfebruari 2018 de
volledige reissom. Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Bij het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier hoort een aanbetaling van € 450,-. Dit
bedrag graag overmaken op rekeningnummer 31.34.45.451 in Delft t.n.v. Janny Pronk onder
vermelding van je naam en reis Egypte 2018.


Ja, graag ontvang ik de gratis digitale nieuwsbrief van Janny Pronk (+/- 4 x per jaar).

Datum: ………. /………… / 2018

Handtekening: …………………………………………………………….

Je kunt dit formulier afgeven bij Janny Pronk, of opsturen naar Janny Pronk,
Rijksstraatweg 20-22, 2636 AX Schipluiden. Of e-mailen naar info@jannypronk.nl.

