Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk vzw
Beste leden en sympathisanten,
Met plezier nodigen we jullie uit voor de elfde dialysereis van VNK!
WAAR? Maspalomas, Gran Canaria
We hebben gekozen voor een nieuwe bestemming met stabiel weer zonder extra visumkosten.
Gran Canaria is een verrassende vakantiebestemming met idyllische dorpjes, grillige bergen, bloeiende
weiden, vlakke zandstranden en steile klippen. Dit vakantie-eiland heeft alles wat u van een
zonnevakantie verlangt: een heerlijk klimaat, een zon die altijd schijnt en uitstekende accommodaties.
Geniet met ons van een vakantie Gran Canaria en maak kennis met de Canarische Eilanden.
¡Bienvenido a Gran Canaria!
HOTEL? Mirador Maspalomas

WANNEER?
Vertrek op zondag 27 september 2020 vlucht SN 3783 Brussel 13.10 u – aankomst 16.40 u ,
terugreis op dinsdag 6 oktober 2020 vlucht SN 3784 Gran Canaria 10.25 u – aankomst 15.35 u
dus normaal geen vertrek of terugkeer midden in de nacht!
HOE?
Corendon Travel in organisatie met de door ons gekende Gamze Gunes
HOEVEEL KOST HET?
€ 985 per persoon voor 2 personen in een standaard kamer all-in.
€ 1040 per persoon voor 2 personen in een standaard kamer zwembadzicht all-in
€ 955 per persoon voor 3 personen in een standaard kamer all-in.
€ 985 per persoon voor 3 personen in een standaard kamer zwembadzicht all-in.
€ 1175 per persoon in een standaard éénpersoonskamer all-in.
€ 1260 per persoon in een standaard éénpersoonskamer zwembadzicht all-in.
€ 1115 per persoon in een familiekamer all-in, bij gebruik van 2 personen.
.
INBEGREPEN IN DE PRIJS?
- Bus van Kortrijk naar Zaventem en terug
- Chartervlucht Brussel – Las Palmas Airport en terug met Brussels Airlines
- 20 kg ruimbagage
- Transfers van luchthaven-hotel en terug per bus (ongeveer 35 minuten)
- 9 overnachtingen / 10 dagen in 5* All Inclusief hotel
- Begeleiding van VNK-bestuursleden en 2 eigen verpleegkundigen
- Reis- en annuleringsverzekering
- 8 kg handbagage per persoon
- 20 kg ruimbagage per persoon

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS?
- Eventuele fuel supplementen en luchthaventaksverhogingen
- Maaltijden aan boord
- Persoonlijke uitgaven buiten All Inclusive concept
- Extra’s tijdens verblijf in accommodatie
- Excursies & tips tijdens excursie
PROGRAMMA?
- Samen met de bus van Kortrijk naar Zaventem,
- Samen met het vliegtuig van Zaventem naar Aeropuerto de Gran Canaria,
- Samen met de bus van de luchthaven naar het hotel (30 km, kortere rit)
- Dialysedagen: alle patiënten en verpleegkundigen gaan samen (busje of taxi) naar het
dialysecentrum; op 3 km van het hotel. De plaatselijke verpleegkundigen en arts zorgen voor de
dialyse, de begeleidende verpleegkundigen zijn er voor steun en taalproblemen. Na de dialyse
keren we in groep terug naar het hotel.
- Niet-dialysedagen: op de dagen zonder dialyse is er mogelijkheid om deel te nemen aan een
excursie. Deze excursies zijn ter plaatse te betalen, niet verplicht.
- Iedereen is vrij om individueel of in groep plannen te maken.
DEELNEMERS?
Onze groep is volzet bij 45 personen.
Dialysepatiënten van az groeninge en hun begeleider krijgen voorrang bij inschrijving.
Andere nierpatiënten van az groeninge krijgen de tweede plaats op onze voorrangslijst.
We vullen onze groep aan met leden en sympathisanten van VNK.
Betaling van het voorschot en ingevuld formulier tellen als inschrijving.
VOORWAARDEN?
Voor inschrijving raadpleeg je je behandelende arts om te vragen of je medische toestand toelaat om
deel te nemen.
Gezien het grote aantal minder mobiele reizigers moeten alle mensen met rolstoel en/of rollator zorgen
voor een persoonlijke begeleider gedurende de reis.
HOE INSCHRIJVEN?
- vul het bijgaande inschrijvingsformulier in en bezorg dit voor 1 maart 2020 aan Ann Ghesquiere
op de dialyse of thuis (Groeningelaan 19 bus 41, 8500 Kortrijk).
- betaal het voorschot voor 1 maart 2020
€ 320 per persoon voor een tweepersoonskamer
€ 350 per persoon voor een tweepersoonskamer met zwembadzicht
€ 400 per persoon voor een éénpersoonskamer
€ 450 per persoon voor een éénpersoonskamer met zwembadzicht
€ 270 per persoon voor een driepersoonskamer
€ 300 per persoon voor een driepersoonskamer met zwembadzicht
€ 370 per persoon voor een familiekamer
op rekening nummer BE 88 7795 9495 0241 van VNK,
met de mededeling ‘inschrijving dialysereis Gran Canaria + naam/namen’
BETALINGSPLAN
- Je kan je betalingen spreiden door 1 x per maand een bedrag te storten op de VNK-rekening,
iedere keer met duidelijke vermelding ‘dialysereis Gran Canaria 2020 + naam’. Houd er rekening
mee dat het volledige voorschot voor 1 maart 2020 moet betaald zijn, de volledige reis moet voor 1
augustus 2020 betaald zijn.

Wij kijken uit naar je inschrijving.

Met vriendelijke groeten
De reiswerkgroep

Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk vzw

INSCHRIJVING DIALYSEREIS 2020: GRAN CANARIA
Volgende persoon/personen zal/zullen deelnemen aan de VNK-dialysereis 2020 naar
(1 blad per kamer)

Persoon 1

Persoon 2

Ja/neen
Ja/neen

Ja/neen
Ja/neen

Naam
Voornaam
Adres

Telefoon
GSM
e-mailadres
Geboortedatum
Rolstoel
Rollator

en zal voor 1 maart 2020 het volgende voorschot overschrijven
op rekening nummer BE 88 7795 9495 0241 van VNK,
met de mededeling ‘inschrijving dialysereis Gran Canaria 2020’ + naam/namen
……
……
……
……
……
……
……

x € 320 voor een tweepersoonskamer
x € 350 voor een tweepersoonskamer met zwembadzicht
x € 400 voor een éénpersoonskamer
x € 450 voor een éénpersoonskamer met zwembadzicht
x € 270 voor een driepersoonskamer
x € 300 voor een driepersoonskamer met zwembadzicht
x € 330 voor een familiekamer

=
=
=
=
=
=
=

€ ……………
€ ……………
€ ……………
€ ……………
€ ……………
€ ……………
€ ……………

Handtekening: ……………………………………Plaats en datum: ……………………….

