REISVOORWAARDEN
WINTERSPORTREIS 2020
10-daagse wintersportreis naar het Zügspitze gebied van
31 januari t/m 9 februari 2020


Aanmelden voor de reis kan alleen door inzending/afgifte van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.



Een ingeleverd en ondertekend inschrijfformulier verplicht u tot betaling.



De reis is definitief geboekt nadat de aanbetaling van € 325, - per deelnemer is ontvangen op rekeningnummer NL12
INGB 0702 1457 50 t.n.v. B.E. v. Soest te Leidschendam onder vermelding van de naam of namen van de deelnemer(s) en
bevestiging van uit de reisorganisatie.



De volgorde van aanmelding wordt bepaalt door de datum van ontvangst van de aanbetaling.
(Dit in verband met de beperkt beschikbare hoeveelheid één persoonskamers en het voorkomen van overboeking).



De volledige reissom dient uiterlijk acht (8) weken (d.d. 2 december 2019) voor de vertrekdatum in ons bezit te zijn,
indien u na die tijd boekt dient de volledige reissom direct bij de boeking te worden voldaan.




U dient zelf zorg te dragen dat voor een ieder die u aanmeld voor deze reis een reis- en annuleringsverzekering met
wintersportdekking is afgesloten.



De reissom van € 650,- is gebaseerd op het gebruik van een 2 persoonskamer en halfpension.



Voor een 1 persoonskamer geldt een toeslag van € 75,-



Voor eigen vervoer geldt een korting van € 50,- p.p.



Maatwerk met betrekking tot een langere of kortere verblijfsduur is, in overleg met de reisorganisatie, mogelijk.



Bij overmacht situaties zal een gelijkwaardig aanbod worden gedaan.



De reisduur is vermeld in dagen. De dag van vertrek en aankomst worden als hele dagen gerekend.



De verzorging is op basis van halfpension, deze begint met het diner op de dag van aankomst en eindigt met het
afscheidsdiner op de dag van vertrek.



Uw reisbagage mag maximaal 20 kilo wegen, uw ski/snowboard uitrusting en schoenen vallen hier niet onder.




De zitplaats in de touringcar die u toegewezen krijgt voor de heenreis is ook de zitplaats voor de terugreis.
Uw handbagage moet onder uw stoel en/of in de berging boven uw stoel passen.



Het is niet toegestaan om (hand)bagage in het gangpad van de bus te plaatsen.



Voor Oostenrijk heeft u een geldig reisdocument (paspoort, identiteitsbewijs, toeristenkaart) nodig.



Het is niet toegestaan te roken in de touringcar.



U bent verplicht de veiligheidsgordels te gebruiken als de bus rijd.



Het is niet toegestaan om in het gangpad te slapen.
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 inschrijving@bako-reis-initiatief.nl

