Offerte
8 -daagse vliegreis Apulië
Italia Classica te Schoorl
T.a.v.:

De heer C.J.M. Jonkman

Van:

Hanneke Bruijn

Datum:

17-02-2022

Periode:

16-10-2022 tot en met 23-10-2022

Aantal:

12 tot 25 personen

Reissom:

€ 1895 bij 12-15 personen

€ 1795 bij 16-20 personen
€ 1730 bij 21-25 personen
Toeslag eenpersoonskamer: € 175 p.p.
Bovengenoemde reissom is inclusief:
• vlucht per lijndienst Amsterdam - Bari v.v. per Transavia
• actuele luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen, vliegbelasting en reserveringskosten
• 1 stuk ruimbagage tot 20 kilo bij Transavia
• rondreis per touringcar conform het toegestuurde programma incl. belastingen, kosten
chauffeur, tolen parkeergelden, etc.
• 7 hotelovernachtingen op basis van logies en ontbijt in tweepersoonskamers
• toeristenbelasting
• 2 diners in het hotel in Manfredonia
• gebruik audiosysteem
• reisleiding door drs. Cornelis Jonkman
Exclusief zijn:
• vervoer naar en van Schiphol
• lunches en overige diners; drankjes bij de diners
• entree- en reserveringskosten
• verplichte bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking
• verplichte bijdrage SGR à € 5,- per persoon
• boekingskosten à € 27,50 per boeking bij individuele administratieve afwikkeling
We bieden graag ook het volgende kosteloos aan:
• compensatie CO2-uitstoot
• het maken van reserveringen voor musea en opgravingen
• handig kofferlabel voor iedere deelnemer

Offerte

Toelichting bij offerte II
8-daagse vliegreis Apulië
Italia Classica te Schoorl
De heer C.J.M. Jonkman
16-10-2022 tot en met 23-10-2022

Vluchten
De offerte is gebaseerd op een rechtstreekse lijnvlucht Amsterdam - Bari v.v. per Transavia. De
vluchttijden zijn (onder voorbehoud van wijzigingen):
Amsterdam - Bari: 11.55 - 14.25 uur
Bari - Amsterdam: 15.10 - 17.50 uur
Voor elke deelnemer is 20 kilo ruimbagage inbegrepen.
Vervoer- en bagagevoorwaarden
Voor een overzicht van de vervoer- en bagagevoorwaarden van de vliegmaatschappij(en)
verwijzen we naar: www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden
Touringcars
Voor de rondrit in Italië maken we gebruik van comfortabele touringcars die uitsluitend rijden
onder strikte naleving van het Rijtijdenbesluit. We streven ernaar om vaste chauffeurs te laten
rijden, zodat de chauffeur bekend is met de af te leggen route.
Hotel
We gaan uit van de volgende hotels:
16-18 oktober: Regiohotel Manfredi in Manfredonia, https://regiohotel.it
18-23 oktober: hotel Ostuni Palace in Ostuni, https://www.ostunipalace.com
Het verblijf in Manfredonia is op basis van halfpension; de overige overnachtingen zijn op basis
van logies en ontbijt. De offerte is inclusief toeristenbelasting
CO2-compensatie
Labrys Reizen neemt de kosten voor de volledige compensatie van de CO2-uitstoot van de
groepsreis voor zijn rekening. Dit doen we door CO2-certificaten van geselecteerde
klimaatprojecten aan te kopen via de South Pole Group, de wereldleider op dit gebied. Zie
labrysreizen.nl/groepsreizen-op-maat/over-labrys-reizen/duurzaam-reizen en www.southpole.com voor
nadere informatie.

Toelichting

