
Inschrijven	  Prijs	  Voorwaarden	   
 
Kunstreis	  Biënnale	  van	  Venetië	  
Dinsdag	  2	  tot	  en	  met	  donderdag	  4	  juli	  2019	  
Uitchecken	  vrijdag	  5	  juli	  vóór	  11.00	  uur 
 
€	  595,-‐	  per	  persoon	  op	  basis	  van	  tweepersoonskamer	  
€	  625,-‐	  per	  persoon	  op	  basis	  van	  eenpersoonskamer	   
 
 
Het	  totaal	  aantal	  deelnemers	  is	  maximaal	  34	  personen	  
We	  gaan	  in	  groepjes	  van	  maximaal	  12	  personen	  op	  stap 
 
Inbegrepen	  

● 3	  overnachtingen	  hotel	  in	  centrum	  Venetië	  
Dinsdag	  2	  t/m	  donderdag	  4	  juli	  2019,	  uitchecken	  	  
vrijdag	  5	  juli	  

● 3	  diners	  (vast	  menu,	  1	  drankje	  per	  maaltijd)	  
● entrée	  Biënnale	  Venetië	  voor	  twee	  dagen	  	  
● 1	  x	  1.5	  uur	  introductie	  Biënnale	  	  
● 2	  x	  3	  uur	  Dialogen	  in	  Venetië	   

 
Niet	  inbegrepen	  

● Reiskosten	  naar	  en	  in	  Venetië	  	  
● reis-‐	  en	  annuleringverzekering	  
● WA-‐verzekering	  
● 3	  x	  lunch 

 
Reistips	  
U	  reist	  op	  eigen	  gelegenheid.	  KLM	  en	  Alitalia	  organiseren	  rechtstreekse	  vluchten	  naar	  Venetië	  Marco	  Polo	  
(vanaf	  120	  euro).	  Het	  goedkoopst	  is	  een	  vlucht	  via	  Venetië	  Treviso.	  	  
Voor	  het	  transport	  van	  de	  luchthaven	  naar	  het	  centrum	  zie	  http://www.naarvenetie.com/Van-‐het-‐
Vliegveld-‐naar-‐Venetie.html	  
Het	  is	  duurzamer	  om	  met	  de	  trein	  te	  reizen	  via	  Parijs	  of	  München.	  Het	  duurt	  langer,	  maar	  het	  is	  een	  
prachtige	  reis	  en	  niet	  veel	  duurder	  dan	  vliegen.	  Bel	  030-‐2300023	  of	  boek	  via	  www.nshispeed.nl	  	  of	  de	  
Treinwinkel.	  Als	  je	  met	  de	  auto	  gaat,	  kun	  je	  niet	  in	  het	  centrum	  parkeren.	  
Hoe	  sneller	  je	  boekt	  hoe	  goedkoper. 
 
Praktisch	  
Tijdens	  deze	  Venetië	  reis	  lopen	  we	  veel,	  en	  het	  is	  veel	  trap	  op,	  trap	  af.	  Mocht	  u	  niet	  lang	  
kunnen	  staan,	  dan	  kunt	  u	  een	  opvouwbare	  walking	  chair	  meenemen.	   
 
Organisatoren	  	   
 
Anne	  Berk	  
Rietschoot	  201	  	  
1511	  WH	  Oostzaan	  	  
075-‐6846840/06-‐12842286	  
KunstNaderBekeken	   
www.kunstnaderbekeken.nl 
aberk@xs4all.nl	  

Saskia	  Wijne	  
Het	  Hoogt	  484	  	  
1025	  HM	  Amsterdam	  	  
06-‐44124475	  	  	  
Art	  You	  Go!	  	  	  
www.artyougo.com 
saskia@artyougo.com 



 
Inschrijfformulier	  Kunstreis	  Venetië	  	  di	  2	  t/m	  do	  4	  juli	  2019	  
Uitchecken	  vrijdag	  5	  juli	  vóór	  11.00	  uur. 
 
Voornaam,	  achternaam______________________________________________________ 
 
Adres____________________________________________________________________ 
 
Postcode	  __________________________	  Woonplaats_____________________________ 
 
Telefoon___________________________Mobiel_________________________________ 
 
Email_____________________________________________________________________ 
 
Vegetarier	  ja/nee	  ______________Speciaal	  dieet?________________________________ 
 
Contact	  in	  noodgevallen	  	  voornaam,	  achternaam_________________________________ 
 
Adres____________________________________________________________________ 
 
Postcode___________________________Woonplaats_____________________________ 
 
Telefoon___________________________Mobiel_________________________________ 
 
Email____________________________________________________________________	  
	  
0	  Eenpersoonskamer	  of	  0	  tweepersoonskamer	  met	  ______________________________	  
 
0	  Ik	  ga	  akkoord	  met	  de	  reisvoorwaarden	  van	  de	  Kunstreis	  Venetië	  2	  	  t/m	  4	  juli	  2019 
 
Handtekening	  _____________________________________________________________ 
 
 
Sluitingsdatum	  betaling:	   
Uw	  aanmelding	  is	  definitief	  na	  
ontvangst	  van	  de	  aanbetaling	  of	  
volledige	  reissom.	  
Het	  resterende	  bedrag	  moet	  zijn	  
voldaan	  op	  15	  mei.	  	  

Mail	  of	  stuur	  het	  ondertekende	  
inschrijfformulier	  naar	  
Saskia	  Wijne	  
Het	  Hoogt	  484,	  1025	  HM	  
Amsterdam.	  
	  s.wijne@gmail.com	  06	  44124475	  

Maak	  de	  aanbetaling	  ad.	  200	  	  euro	  
over	  op	  ING	  bank	  
NL86	  INGB	  0659612925	  ter	  attentie	  
van	  SAF	  Wijne	  Amsterdam	  
onder	  vermelding	  van:	  
Kunstreis	  Venetië	  2019 

 
Annulering	  	  
Annuleren	  kan	  alleen	  schriftelijk.	  Kosteloze	  annulering	  van	  een	  reis	  is	  mogelijk	  tot	  6	  weken	  voor	  aanvang.	  Daarna	  
worden	  annuleringskosten	  berekend,	  waarbij	  er	  een	  percentage	  van	  de	  reissom	  wordt	  ingehouden:	  	  
Tot	  4	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  reis	  wordt	  50%	  van	  de	  reissom	  gerestitueerd.	  Na	  1	  juni	  2019	  is	  restitutie	  van	  de	  
reissom	  niet	  meer	  mogelijk.	  Wij	  raden	  u	  dan	  ook	  aan	  een	  annuleringsverzekering	  te	  nemen. 
 
Reisverzekering/WA	  verzekering/paspoort	  
De	  organisatoren	  zijn	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  aan	  of	  diefstal	  van	  uw	  bezittingen,	  noch	  voor	  persoonlijk	  letsel.	  	  
U	  dient	  zelf	  een	  reisverzekering	  af	  te	  sluiten.	  Deelnemers	  moeten	  WA-‐verzekerd	  zijn	  en	  over	  een	  geldig	  paspoort	  
beschikken.	   
 
Betaling	  
Na	  inschrijving	  	  en	  een	  aanbetaling	  van	  200	  euro	  is	  uw	  aanmelding	  definitief.	  Na	  aanbetaling	  ontvangt	  u	  een	  
deelname	  bevestiging.	  Het	  resterende	  bedrag	  moet	  voor	  15	  mei	  2019	  zijn	  voldaan.	  U	  kunt	  ook	  de	  hele	  reissom	  in	  een	  
keer	  overmaken.	  Anders	  wordt	  de	  geboekte	  reis	  geannuleerd,	  en	  worden	  annuleringskosten	  berekend. 


