Engeland - Great Dorset Steam Fair
wo.24 t/m zo.28 augustus 2022
Opgaveformulier 12e keer naar Great Dorset Steam Fair!
Deelnemer 1

m/v

m/v

Deelnemer 2

Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Mobiele telefoonnr
E-mail
Als u eerder met de HMT op reis bent geweest hoeft u niet opnieuw een kopie van uw legitimatie op te sturen. Anders
ontvangen we graag uw kopie legitimatie met dit opgaveformulier. Is uw legitimatie verlopen? Stuur dan nu daarvan een
kopie en uiterlijk een maand voor vertrek de kopie van de geldige legitimatie.

MEDISCH
Welke thuisblijvers kunnen we in geval van nood bellen? Naam __________________________ m/v
(mobiel)
telefoonnummer____________________________________ Heeft u dieetwensen ___________________________
Heeft u een medische indicatie ____________________________________ (denk aan hartklachten, vallende ziekte enz.) waarvan
u graag wilt dat wij daarvan op de hoogte zijn? Bent u in het bezit van een BHV-diploma? JA/NEE

OPSTAPPLAATS
Ik wil opstappen in

0 Zwolle

0 Wilp

0 Eindhoven

0 Meerkerk

0 Breda

Bij meer dan 12 deelnemers:
0 Assen
0 Antwerpen
0 Gent
0 ____________________
Heeft u een zitplaatsvoorkeur in de bus?____________________________________________________________

REISVERZEKERING
De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering. Maar als u met ons meegaat, is het wel verplicht dat u een reisverzekering
heeft afgesloten. Hebt u zelf een doorlopende reisverzekering vermeldt dan hier uw gegevens:
Naam verzekeringsmaatschappij _____________________ Polisnummer _________________ Telefoonnummer _________________

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van douche en toilet. Uw kamerwens:
0 standaard 2 personen op een kamer met 0 2 vrijstaande eenpersoonsbedden
0 één 2-persoonsbed
0 ik wil graag samen op de kamer met
_____________________________________
0 eigen éénpersoonskamer (zie meerprijs in tabel)

Aantal

Reissom (Bereken hier je eigen reissom):
Reis Great Dorset Steam Fair 24 t/m 28 augustus 2022
€ 760,00
Vroegboek voor 1 april 2022 OF kennismakingskorting
€ 50,00 Toeslag eenpersoonskamer
€ 170,00
Toeslag extra beenruimte (nvt excursiebus)
€ 125,00
Regel s.v.p. een reisverzekering
€ 19,50
Regel s.v.p. een allrisk annuleringsverzekering (met corona-clausule)
€ 85,00
Excursie Londen vrijdag 26 augustus 2022 (minimaal 20 deelnemers)*
€ 125,00
Excursie Salisbury zaterdag 27 augustus 2022 (minimaal 20 deelnemers)*
€ 99,00
Voorverkoop entreekaarten Great Dorset Steam Fair 2022 (geen restitutie mogelijk)

Voor2pers.

€
€€
€
€
€
€
€

(prijzen zijn indicatief op basis van 2019, exacte prijzen zijn nu nog niet bekend en worden in de juni mailing vermeld)

Volwassene
0 1 dag (ca. € 23,=) 0 2 dagen (ca. € 44,=)
60+
0 1 dag (ca. € 21,=) 0 2 dagen (ca. € 40,=)
Kind (6-15 jaar)
0 1 dag (ca. € 9,50) 0 2 dagen (ca. € 19,=)
Administratiekosten entreekaarten (per persoon)

0
0
0
€

3 dagen (ca. € 65,=)
3 dagen (ca. € 59,=)
3 dagen (ca. € 27,=)
2,50

Totale reissom:

€
€
€
€

€

De reissom is inclusief: busvervoer, overtocht per boot, overnachtingen in een comfortabel hotel met Engels ontbijt, welkomstdiner, 2gangen afscheidsdiner incl. 1 drankje (fris, wijn of bier), ervaren Nederlandstalige Dorset reisbegeleiding. Naambutton, transfers en diverse
versnaperingen, Dorset Infomap (3 weken voor vertrek) met plattegrond van het evenementen terrein. Exclusief: lunches, drankjes bij
diners, entreegelden Steam Fair, excursies, e.a. persoonlijke uitgaven en reis- en (allrisk-)annuleringsverzekering. *Doorgang excursies
leest u in de Dorset Infomap. Excursies inclusief entreegelden, lunch, diner en 1 drankje.

Ik ben al …… keer naar de Steam Fair geweest en lid van HMT/OTMV/KLW/LCN/ Stoomwalsenclub/ …………………………
Wij verzoeken om een eerste aanbetaling van € 250,= (pp) te doen op BIC: RABONL2U/IBAN: NL50RABO0138087385 t.n.v.
CountryLifeTours onder vermelding van GDSF22. Het restant uiterlijk in juni 2022. Stuur uw opgaveformulier retour aan Country
LifeTours.nl, Zonnenbergstraat 10, 7384 DM Wilp of als foto via e-mail of whatsapp Anne-Marie 06-1195 59 99. Uw deelname is
rond als uw opgave en betaling door ons is ontvangen. U ontvangt van ons een bevestiging van deelname via e-mail.

0

Ik ga akkoord met de ‘algemene voorwaarden en reiswijze’ van CountryLifeTours.nl

Datum _______________________

Handtekening: ______________________________

Deze reis wordt uitgevoerd door CountryLifeTours en is onder voorbehoud van vertrek, genoemde
reisdata en reisprogramma. Reisorganisator/reisleider: Anne-Marie Koetsruiter mobiel 06-1195 5999

