GOLFCLINIC O.L.V. GOLFPROFESSIONAL
Neil Moran
INSCHRIJFFORMULIER Almenara Hotel & Golf ****
zaterdag 5 november tot donderdag 10 november 2016
Middels onderstaand formulier kunt u boeken voor de reis naar Hotel Almenara in Spanje
Periode:

zaterdag 5 november tot donderdag 10 november 2016

Hotel:
Nachten:
Verblijf / verzorging:

Almenara Hotel & Golf ****
5 nachten
2persoonskamer superior o.b.v. halfpension

Vluchten:
Heenreis:
Retour:

Lijndienstvlucht met Transavia // Rotterdam – Malaga v.v.
05112016, vertrek om 16:15 uur en aankomst om 19:05 uur
10112016, vertrek om 11:10 uur en aankomst om 14:05 uur
Deze vlucht is niet inclusief in de basisprijs
Indicatieprijs vlucht € 255, per persoon inclusief 20kg ruimbagage en
golfbagage van 15 kg

Autohuur:

5 dagen categorie B. (VW Polo of vergelijkbaar) per 2 personen
TIP: Koop vooraf via ons uw eigen risico af met de Unigarant No Risk
Globalverzekering voor € 5,45 per dag (excl. € 12,10 poliskosten). Dit is
aanzienlijk goedkoper dan ter plaatse afkopen!

Greenfees:

4 greenfees per persoon op Almenara

Golfles:

Pakketprijs:

4 ochtenden golfles o.l.v. Neil Moran
Gebruik van de oefenfaciliteiten is inclusief
Gebruik van oefenballen is inclusief
€ 1029, per persoon (exclusief vlucht)

De totaalprijs is afhankelijk van het vluchttarief op het moment van reserveren.
De bovenstaande golfreis is exclusief de volgende toeslagen:
Optionele toeslagen:
1persoonskamer
Alleengebruik auto:

€ 35, per kamer per nacht
€ 80, per auto

Verplichte toeslagen:
Administratiekosten:
Calamiteitenfonds:

€ 25, per factuur
€ 2,50 per factuur

Dit formulier dient u in Word in te vullen en in te leveren bij Neil Moran
Graag invullen en doorhalen wat niet van toepassing is:
Dhr / Mevr

volledige 1e
Voornaam

Achternaam zoals vermeld in paspoort
(dames graag meisjesnaam invullen)

Handicap Geboortedatum

__________________________________________________________________________
1. Dhr. / Mevr.   
2. Dhr. / Mevr.   
__________________________________________________________________________
Periode:

zaterdag 5 november tot donderdag 10 november 2016

Hotel:

Almenara Hotel & Golf ****

Verblijf:

2PK / 1PK of
Kamer delen met: Dhr. / Mevr.:………………………

Afkoop eigen risico huurauto:

Ja / Nee
*Een credit card op naam van de hoofdbestuurder is verplicht.

Annuleringsverzekering:
Zakenclausule

Ja / Nee
Ja / Nee

(kosten 6,6% van de reissom)
(kosten 7,9% van de reissom)

Zaakwaarnemer: Dhr. / Mevr.: ………………………
Geboortedatum zaakwaarnemer: ……………………
________________________________________________________________________
Adres

Postcode

Plaats







Telefoon privé:

Telefoon zakelijk:

Mobiel:

Email:


 

__________________________________________________________________________
Op deze reis zijn de ANVR reisvoorwaarden toepassing.
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de reis en annuleringsvoorwaarden en, indien ik heb gekozen voor
een annuleringsverzekering, verklaar ik ook akkoord te gaan met de voorwaarden voor de
annuleringsverzekering

