GOSA
Gewest Menen

Lentereis naar Zeebrugge – Sluis
op donderdag 25 april of dinsdag 07 mei 2019
Beste Gosa-vrienden,
PROGRAMMA :
08u15 : Vertrek met bus aan CC De Steiger te Menen.
09u15 :Koffie bij aankomst
10u00: Gegidst bezoek aan SEAFRONT (2 groepen )
12u00: Middagmaal
Cava of fruitsap met 2 warme vishapjes, warme visschotel (volgens dagaanbod) met
mineraalwater aan tafel inbegrepen , koffie met zoetigheden .
Wie geen vis eet, kan vleesschotel bekomen ( te vermelden bij inschrijving)
14u00: Boottocht in de haven met audiobegeleiding
15u15: Vertrek naar Sluis en vrije tijd
17u30: Vertrek terugreis
19u00: Aankomst Menen
voor vragen i.v.m. het PROGRAMMA kan je terecht bij:
johan vandecasteele  johanvdc@telenet.be
PRAKTISCH :
 Deelnameprijs : 52 € per pers. (62 € voor niet-leden)
In die prijs is begrepen : de busreis, koffie , middagmaal (zoals beschreven) , waardering chauffeur
en gidsen, en verzekering.
 Inschrijven kan alleen door storting op rek.nr : BE10 9730 3566 3904 van GOSA Gewest
Menen. en dit vanaf 1 april (NIET VROEGER). Bij de overschrijving vermelden : “GOSAlentereis+ datum + uw naam +aantal pers +afdeling”. De valutadatum van de overschrijving
bepaalt de volgorde en geldt als definitieve inschrijving.
 Belangrijk : als je door plotse ziekte of ongeval de start ’s morgens zou missen OF als je tijdens
de reis verloren loopt op 25/04 johan op 0476.716.426 en op 07/05 linda 0486.248.143
voor vragen i.v.m. de INSCHRIJVING kan je terecht bij:
Linda ℡ 056/ 416367  linda.tandt@gmail.com
OPMERKINGEN :
• De keuze van datum is vrij . Indien jouw voorkeurbus volzet is, wordt u door ons opgebeld met de
vraag of u naar een andere bus kunt overschakelen. Als dit niet kan of als de andere bus volzet is,
wordt uw geld teruggestort.
• Bij annulatie 10 dagen vóór de reis, wordt het volledige bedrag terugbetaald.
• Nà die dag is er geen volledige terugbetaling meer mogelijk omdat we bepaalde kosten vooraf
moeten betalen (toegang, maaltijd enz.).
Annuleren kan alleen telefonisch bij Linda Tandt (℡ 056/ 416367 )

