
 

Provinciale ReisCommissie
 

9 daagse busrondreis via Normandië naar
Jersey en Guernsey

( van 17 september t/m 25 september 2018)

Prijs

Bij minimaal 15 deelnemers €1506 en bij maximaal 35 deelnemers 
€1156 op basis van een 2-persoonskamer, incl.half pension en alle excursies.

1-persoonskamers zijn beperkt aanwezig. De toeslag bedraagt €198

Vragen over deze reis
Neem contact op met Ria Smaal via tel.nr. 0597-851914 of met Ria Hettinga tel.nr. 050-
3021621

Opgave
Stuur een volledig ingevuld aanmeldformulier + kopie van uw paspoort via mail of per 
post naar Ria Hettinga. Email:ukhettinga@kpnmail.nl adres:
Schepperij 34 9791 LV Ten Boer

Deze reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van Vrouwen van 
Nu en wordt uitgevoerd door Sophus Travel te Leusden.



Geachte Mevrouw,

Fijn dat u belangstelling heeft voor de 9 daagse rondreis naar Normandië, Jersey en 
Guernsey.

Het minimum aantal deelnemers voor deze reis is 15 deelnemers en het maximum 36 en 
kost op basis van een 2-persoonskamer, inclusief halfpension en alle excursies p.p. bij:

15 deelnemers € 1506

20 deelnemers € 1386

25 deelnemers € 1285

30 deelnemers € 1216

35 deelnemers € 1156

Calamiteitenfonds €2.50.

De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 198 p.p.(beperkt)

Niet leden van Vrouwen van Nu betalen € 51.50 extra.

Een zorgverzekering, een reisverzekering en een AVP (WA verzekering)
zijn verplicht, u dient deze zelf te regelen. Een annuleringsverzekering raden we ten 
sterkste aan.

Het inschrijfformulier en de reisvoorwaarden zijn bijgevoegd. Bij aanmelding moet u het 
inschrijfformulier ondertekend terugsturen, het liefst zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval vóór 30 november 2017.
Na 30 november 2017 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Sophus Travel en 
ontvangt u van hen de facturen voor de aanbetaling en de restbetaling.Vanaf die dag is 
ook bekend hoeveel dames er mee gaan en dan staat ook de prijs vast.
Bij annulering voor 30 november 2017 bent u €25 administratiekosten 
verschuldigd.
De aanmeldingen geschieden op volgorde van binnenkomst. 
Ruim van te voren ontvangt u van ons informatie en de stukken, die betrekking hebben 
op deze reis. Als u 2 weken voor vertrek geen bericht van ons heeft ontvangen, neemt u 
dan a.u.b. contact met ons op.

Met vriendelijke groet, namens de Provinciale Reis Commissie Groningen.

Ria Smaal tel:    0597-851914 Email: jbsmaal@gmail.com
Ria Hettinga tel: 050-3021621 Email: ukhettinga@kpnmail.nl

Bijlagen:
 Informatie en kort programma per dag.
 Inschrijfformulier en Reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu

KvK Den Haag 40409535

mailto:ukhettinga@kpnmail.nl
mailto:jbsmaal@gmail.com


Programma 9-daagse rondreis Normandië, Kanaaleilanden.

Dag 1: Naar Normandië

Vanaf de opstapplaatsen rijden we door Nederland, België naar ons hotel in de buurt van 
Duinkerken voor diner en overnachting.

Dag 2: Arromaches - Omaha Beach

Na het ontbijt rijden we naar Arromaches waar op 6 juni 1944 7000 geallieerde schepen 
landden op de Normandische stranden.
We bezoeken het Landingsmuseum.Vervolgens naar Omaha Beach en brengen een 
bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats.Een beklijvende ervaring.Vervolgens rijden we
naar ons hotel in Caen.Hier blijven we 2 nachten.

Dag 3: Caen

We gaan universiteitsstad Caen bekijken. Tijdens de landing werd het zwaar beschadigd. 
Hier bezoeken we het klooster Abbaye-aux-Hommes. Tevens het beroemde borduurwerk 
van Bayeux. Het is 70 meter lang en 50 cm hoog en beeldt de slag bij Hastings uit in 
1066. Het laat zich lezen als een stripverhaal.

Dag 4: Via le Mont St Michel en Dol de Bretagne naar St. Malo

Na het ontbijt rijden we naar Le Mont St. Michel. Door de unieke ligging, rijke historie, 
architecturale pracht kreeg het de bijnaam (wonder van het westen). Hierna rijden we 
naar de grote Menhir duChamp Dolent.Een steen 10m. hoog, 50 ton en meer dan 16000 
jaar oud.We wandelen langs de Promenade des Douves. Mocht er nog tijd zijn dan nog 
naar Granville (Diormuseum).

Dag 5: Op naar Jersey

We nemen de ferry naar het Kanaaleiland Jersey. We maken een tour over het eiland. In 
de hoofdstad Saint Helier bezoeken we het Jerseymuseum.
Hier maakt u kennis met de geschiedenis van het eiland. We maken een wandeling door 
de stad. Met de bus verkennen we de prachtige stranden, pittoreske vissersdorpen waar 
we o.a.ook Elisabeth Castle en Mont Orgueil Castle zien.We zoeken ons hotel op voor de 
komende 2 nachten.



Dag 6: Naar Guernsey 

Tegen 10.00 uur vertrekken we per ferry naar Guernsey. Hier staat de bus en maken we 
een mooie tour over het eiland.
Het eiland staat bekend als belastingparadijs. Het landschap varieert van typisch Midwest
tot Franse wijngaarden. We bezoeken het Little Chapel, dat is opgebouwd uit schelpen en
porseleinscherven. De beroemde porseleinfabriek Wedgewood schonk duizenden 
scherven. Hierna rijden we 
naar de hoofdstad Saint Peter Port,met het mooiste haventje van Europa. We maken een
wandeling en zien authentieke markthallen,vesting Castle Cornet,Candie Gardens en het 
Millenium Tapestry. Aan het eind van de dag gaan we met de ferry terug naar Jersey.
Ontmoeting met vrouwen van Jersey.????

Dag 7: Jersey- St. Malo

Na het ontbijt maken we een tweede tour over het eiland en genieten van de mooie 
stranden.We nemen de middagferry naar  St. Malo.

Dag 8: St. Malo- Duinkerken

Na het ontbijt rijden we over de hoogste brug van Europa: de spectaculaire Pont de 
Normandië. We bezoeken de stad Le Havre en komen eind van de middag aan in 
Duinkerken waar we overnachten.

Dag 9: Naar huis

Na het inpakken en het ontbijt begint onze terugreis alweer.
Nog een afscheidsdiner en terug naar onze opstapplaatsen.



…...Provinciale Reis Commissie
  

INSCHRIJFFORMULIER 

Reisdoel : Normandië en de Kanaaleilanden: Jersey en Guernsey
Periode : 17 t/m 25 september 2018
N.B.: : Deze reis wordt uitgevoerd door Sophus Travel

Deelneemster:

Voorletters : …………………………………………Roepnaam  :  ………………..………………………

Naam : …………………………………………………………………………………………………………..
.
Naam en voornamen
volgens paspoort : ……………………………………………………………………..…………………………………..

Straat + huisnr. : …………………………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………

Telefoon : ………………………................ Mobiele Tel: …………………………...............

Geboortedatum : …………………………..............E-mail:………………………………..................

Lid van afd. VvN : …………………………………….....Lidmaatsch.nr…………………….………………….

Dieet/bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………......

Bij vegetarisch : wel………………………………………………………………………………………………….....
: geen……………………………………………………………………………………………….....

Wenst één persoonskamer: ……Ja of nee invullen. (toeslag 1 persoonskamer bedraagt 
198 euro)

Wenst kamer te delen met : ……………………………………………………………………………………………….

SOS Kontaktadres in Nederland:

Naam : ………………………………………………………………………………………………....………

Straat + nr. : ………………………………………………………………………………………………….........

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………..…….……………

Tel. nummer(s) : 1 :…………………………………………………….2 ………………………....................

z.o.z



Paspoort:

Paspoort nr.:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Kopie paspoort meesturen s.v.p.  U krijgt deze retour.

Verplichte verzekeringen:

Reisverzekering 

Maatschappij:……………………………………………………. Polis nummer……………….…………………………
 
Alarmnummer reisverzekering: …………………………………………………………………………………………… 

Ziektekostenverzekering

Maatschappij: ................................................Polis nummer………….……………………………. 

Alarmnummer ziektekostenverzekering: …….……………………………….……………………………………..

AVP (WA verzekering)

Maatschappij: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel sterk aan te raden.
 

Ik stap op in:  Leek – Hoogkerk - Hoogezand - Winschoten

(s.v.p. duidelijk aangeven waar u opstapt door de plaats te omcirkelen)

Ondergetekende geeft zich op voor bovenstaande reis op eigen risico en gaat 
akkoord met de bijgesloten reisvoorwaarden.

Datum : …………………………………………………………………………………

Handtekening : …………………………………………………………………………………

Vergeet niet voor u zelf een kopie van dit inschrijfformulier te maken.

Terugsturen naar:
Ria Hettinga, Schepperij 34, 9791 LV Ten Boer
e-mail: ukhettinga@kpnmail.nl

KvK Den Haag 40409535


	Ziektekostenverzekering

