WANDELVAKANTIE NOORWEGEN 2017
In 2017 organiseert Loopschool Together de wandelvakantie naar Trysil, Noorwegen.
Deze vakantie vind plaats vanaf zondag 14 t/m 21 mei
Wij hebben een schitterende accommodatie gevonden in het plaatsje Trysil welke geschikt is
voor 21 personen. www.novasol.nl/p/N30016 Deze vakantiewoning is van alle gemakken
voorzien en beschikt zelfs over een grote jacuzzi en sauna.
Het vertrek is op 14 mei vanaf de luchthaven Schiphol naar de luchthaven van Oslo.
Daar aangekomen vervolgen wij onze reis naar Trysil per snelbus welke ons in ongeveer 2,5
uur op onze bestemming brengt.
Al uw grote bagage zal rechtstreeks per transportbusje vanuit Nederland naar Trysil worden
getransporteerd. Je hoeft dus alleen voor je handbagage zorg te dragen.
Deze wandelvakantie zal in het teken staan van “selfsupporting” wat wil zeggen dat we zelf
ons ontbijtje, lunch en diner verzorgen. De boodschappen hiervoor worden ook per
transportbusje meegenomen.
De wandelroutes zijn echt van uitzonderlijke klasse. In de winterperiode worden de
wandelroutes gebruikt als Langlauf laupes.
Er zijn 6 dagen waarop gewandeld kan worden dus volop wandelplezier.
Een supermarkt en restaurants zijn in de buurt aanwezig.
De kosten voor deze wandelvakantie zijn € 485,00
Voor deze wandelvakantie is rekening gehouden met een minimum deelname van 12
personen.
Inbegrepen in deze kosten zijn: Vliegreis per KLM, accommodatie, busreis, boodschappen.
Niet inbegrepen zijn alcoholische dranken.
Aanmelding voor deze wandelvakantie kunt u doen voor 31 januari via
www.loopschooltogether.nl, Email: henk@loopschooltogether.nl en via onderstaand inschrijf
formulier
Verzekeringen: Een reis- en annuleringsverzekering dient u zelf te regelen.
TIP: via uw bank kunt u voordelig een verzekering afsluiten

INSCHRIJFFORMULIER Wandelvakantie Noorwegen 2017
Naam:
Adres:
Woonplaats:
M/V:
Leeftijd:
Telefoonnummer:
Email adres:
Groepsboeking KLM : Ja / Nee Bij Ja - kopie van I.D. of paspoort.
Betalingscondities: Bij inschrijving € 265,00 rest voor 30 april 2017
Het inschrijfgeld is de kosten van de vliegreis en aanbetaling van de accommodatie.
De kosten van de vliegreis zijn nog niet precies bekend, maar zullen na de boeking
worden verrekend.
Handtekening:

www.loopschooltogether.nl
henk@loopschooltogether.nl
Henk Heemskerk 06-51347245
Rabobank, Loopschool Together, NL68RABO01663.38.796

