BC Pieterman gaat van 30 april tot 9 mei 2019
naar het Griekse eiland KOS.

Het resultaat van de enquête die wij U e-mailden toonde aan dat er een
lichte voorkeur was om naar Kos te gaan dan wel naar Corfu in een
verhouding van 4 op 3. De keuze werd o.a. bepaald door het iets warmere
klimaat en goedkoper verblijf op Kos dan wel de vele mogelijkheden op het
grotere Corfu. Om iedereen tegemoet te komen kunnen we wellicht na 2019
naar Corfu gaan.
Bestemming:
- Kos: een eiland in de Egeïsche Zee dicht bij de Turkse kust. Hippocrates
legde hier de grondslagen van de moderne geneeskunde, een bezoek aan
het Asklepion, een kuuroord en wellness-centrum uit de Romeinse tijd is
een must, of een ‘tochtje’ per bike op het eiland, of een bezoek aan Kos-stad
met zijn burcht en zijn gezellige haven, het Romeins Amfitheater, enz.. Per
boot zijn tevens vele uitstappen mogelijk oa. naar een nabijgelegen
vulkaaneiland, naar Rhodos, Samos of het Turkse Bodrum.
Hotel:
Akti Beach Club ****, ALL-IN, op 4 km van het toeristische plaatsje
Kardamena aan de zuidkust van het eiland, bushalte voor het hotel, 20 km
van Kos-stad, 10 km van luchthaven.
Alle kamers met modern comfort, terras of balkon (type 21)
Familiekamers (2-4 pers.): 1 slaapkamer, salon (type 22)
Een persoon in dubbele kamer (type 29),

Wifi in receptie gratis, in kamer betalend.
Transport:
- Brussel – Kos: dinsdag 30/04/2019
- Kos – Brussel: donderdag 09/05/2019
- 20 kg bagage maximum
- vluchtinfo: op latere datum
Prijs:
- 849 € per persoon
- maaltijden tijdens vlucht inbegrepen,
- singles geen supplement voor beperkt aantal (+-7 pers.), eerste
inschrijvers voor singles, mits betaling van voorschot, krijgen voorrang,
- bridgeruimte gratis ter beschikking,
- voorschot: 300 € per persoon te betalen voor 1 december 2018,
- facultatief: annuleringsverzekering: 43 € per persoon, reisbijstandsverzekering: 35€ door te geven voor 15 december,
- verblijftaks ter plaatse te betalen
Vereiste documenten:
- Voor deelnemers met Belgische nationaliteit is een
identiteitskaartverplicht met een geldigheid van minimum 6
maanden na datum van terugreis.
- Voor overige nationaliteiten gelieve zich tot de ambassade van
Griekenland te richten.
-Inschrijvingen:
Inschrijvingen gebeuren door het verzenden van een e-mail naar
jacques.zwijsen@telenet.be
met vermelding van Kos 2019 als onderwerp en voor alle deelnemers:
- naam en voornaam zoals exact vermeld op identiteitskaart of
paspoort
- geboortedatum
- facultatieve gewenste verzekeringen
- gewenste kamer
en door het betalen van het voorschot van 300 € per persoon vòòr 1
december 2018 op rekening van:
Fernand Walder
BE95 0001 0136 1158
Met vermelding: KOS 2019
Zodra de inschrijving en storting van het voorschot ontvangen zijn krijgt de
deelnemer een bewijs van deelneming toegestuurd.
Bijkomende informatie bij Fernand Walder of Jacques Zwijsen.

