Tilbud IV. (bus opdateret) – Rosenregion Syd
Holland, Belgien & Paris, 7 dage fra den 11. – 17. juni 2019
Holland, Belgien & Paris - 7 dage

Programforslag
Dato
11.06.19

Arrangør
Gislev

12.06.19

Gislev

Rosenregion Syd
13.06.19

Gislev
Gislev
Rosenregion Syd
Gislev

14.06.19

Gislev

Rosenregion Syd

15.06.19

Gislev

Program
Tidlig afrejse fra Kolding via Sønderborg ned gennem
Tyskland og videre til Breda i Holland hvor der er bestilt
aftensmad og overnatning.
Efter morgenmaden kører bussen gruppen til have i
Breda og efterfølgende til have nær Hasselt i Belgien.
Rosenregion Syd planlægger og står selv for besøget i de
to haver i hhv. Breda & Hasselt.
Overnatning og aftensmad på hotel i Hasselt
Kl. 07:30 Bussen kører fra hotellet videre mod Monets
Have i byen Giverny i Frankrig.
Kl. 15:00 Forventet ankomst Monets Have, Giverny
Rosenregion Syd planlægger og står selv for besøget i
Monets Have.
Sidst på eftermiddagen kører bussen fra Giverny til Paris,
hvor der er bestilt overnatning til jer i 3 nætter.
Kl. 09.00 Bussen kører til Roserai-de-l`hay
Kl. 10:00 Forventet ankomst Roserai-de-L´hay
Kl. 12:15 Bussen kører retur til hotellet.
Kl. 13.15 Forventet ankomst hotel.
Rosenregion Syd planlægger og står selv for besøgene i
de forskellige parker & haver.
Eftermiddagen til fri disposition hvor man for eksempel
kan besøge Luxembourghaven.
Kl. 09.00 Bussen kører til Parc de Bagatelle
Kl. 09:45 Forventet ankomst Parc de Bagatelle
Kl. 12:00 Bussen kører til Malmaison rosenhaven
Kl. 12:30 Forventet ankomst Malmaison
Kl. 13:45 Bussen kører til Versaille
Kl. 14:15 Forventet ankomst Versaille
Kl. 16:00 Bussen kører fra Versaille retur til hotellet
Kl. 17:00 Forventet ankomst på hotellet
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Rosenregion Syd
16.06.19

Gislev
Rosenregion Syd
Gislev

17.06.19

Gislev

Rosenregion Syd planlægger og står selv for besøgene i
de forskellige parker & haver.
Efter morgenmaden pakkes bussen og kører mod byen
Oudenbourg i Belgien, hvor der gøres stop ved Lens
Rosengartneri.
Rosenregion Syd planlægger og står selv for besøget på
planteskolen Lens Rosengartneri
Efter besøget på planteskolen kører bussen videre mod
Holland, hvor der er bestilt aftensmad og overnatning i
byen Harderwijk.
Efter morgenmad på hotellet kører bussen det sidste
stykke vej tilbage til Danmark, efter nogle oplevelsesrige
dage.

NB: Gislev forbeholder sig ret til at ændre på rækkefølgen i programforslaget m.m. såfremt
omstændighederne kræver det.

Hotel
Hotel Novotel Breda (11-12. juni 2019)
Doctor Batenburglaan 74
4837 BR Breda
Holland

Hotel Novotel Breda er et 4-stjernet hotel tæt på det historiske centrum af Breda. Hotellets
værelser har alle bad/toilet, aircondition, wifi, tv samt kaffe & te faciliteter. Hotellet har endvidere
egen restaurant og bar.

Holiday Inn Express Hasselt (12-13. Juni 2019)
Thonissenlaan 37
3500 Hasselt
Belgien
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Holiday Inn Express Hasselt er et 3-stjernet hotel beliggende ca. 10 minutters gang fra Hasselt
banegård. Hotellets værelser har alle bad/toilet samt hårtørrer, tv samt kaffe & te faciliteter.
Hotellet har endvidere egen restaurant og lounge bar.

Hotel Ibis Paris La Villette (13-16. juni 2019)
31-35 Quai de l´Oise,
75019 - Paris
Frankrig

Pænt og nyrenoveret hotel i moderne stil. Mindre men funktionelle værelser med toilet, tv,
brusebad og gratis wi-fi. Hotellet har restaurant, bar, reception og elevatorer. Skøn central
beliggenhed i et område med rigtig pariserstemning ud til kanaler samt stort grønt område ved
Parc de la Villette med videnskabsmuseet og den kugleformede Géode biograf. Hotellet ligger kun
5 minutters gang til metro med gode forbindelser til centrum, Montmartre og operakvarteret med
gode shopping muligheder.

Best Western Hotel Baars (16-17. Juni 2019)
Smeepoortstraat 52
Harderwijk
NL 384 1EJ
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Best Western Hotel Baars er et 4-stjernet hotel centralt beliggende i den hyggelige by Harderwijk.
Hotellets værelser har alle bad/toilet samt hårtørrer, tv samt kaffe & te faciliteter. Hotellet har
endvidere egen restaurant og bar.
NB: Der er efter aftale pt. forhåndsreserveret 12 enkelt- og 19 dobbeltværelser. Yderligere
værelser er på request.

Pris per person
Pris per person:

Kr. 5.798 (ved ca. 45 betalende deltagere)

Følgende er inkluderet i prisen:
•
•
•
•
•
•
•

Kørsel i 4-Stjernet turistbus med flysæder, fodstøtter, luftdyser, toilet og køkken med
kaffemaskine og køleskab
Bus til disposition (under hensyntagen til køre- hviletidsbestemmelserne)
Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet
6 x morgenmad
3 x aftensmad på hotel i hhv. Holland & Belgien på ud- & hjemrejsen (eksklusiv drikkevare)
2 x madpakker fra overnatningshotellerne på udrejsen (dag 2,3)
2 x madpakker fra hotellet i Paris (sandwich, en lille pakke chips, frugt & 0,5 falske
mineralvand (dag 4,5)

Tillæg:
•
•
•
•
•

Enkeltværelse: Kr. 1.950 per person.
Entréer hvor ikke andet er nævnt
Afbestillingsforsikring: Kr. 225 per person.
Rejseforsikring kan bestilles til deltagere, der ikke på forhånd er dækket gennem
familieforsikring eller andet. Særlig vigtig i denne forbindelse er hjemtransport i tilfælde af
sygdom. Det er ikke dækket af det gule/blå sygesikringskort.
Tilkøb af fast plads i bus (administreret af Gislev): Kr. 170 per person

OBS: Billetter der skal sendes med Post Nord tillægges et gebyr på kr. 45 for forsendelse og
administration.
NB: Turen gennemføres ved et deltagerantal på ca. 45

Opsamlingssted
Kolding - Padborg – efter nærmere aftale
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Visum – PAS (gældende for danske statsborgere)
Tyskland:
Holland:
Belgien:
Frankrig:

Visumfri – passet skal være gyldigt under hele opholdet
Visumfri – passet skal være gyldigt under hele opholdet
Visumfri – passet skal være gyldigt under hele opholdet
Visumfri – passet skal være gyldigt under hele opholdet

Kilde: www.um.dk
Det er den rejsendes eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at den
rejsende eventuelt kontakter pågældende lands ambassade for at få bekræftet ovenstående.

Vaccinationer
Gislev henviser til Statens Serum Institut hvor man som rejsende kan se hvilke vaccinationer der
anbefales ved rejser til udlandet.
www.ssi.dk/vaccination/rejsevaccinationer

Forhåndsgodkendelse & deadline
Jeg håber, at du finder ovenstående tilbud interessant, og det vil glæde os at arrangere rejsen for
Rosenkreds Sønderborg.
Forhåndsgodkendelse
For at kunne holde værelserne på de nævnte hoteller i tilbuddet, må jeg bede om en
forhåndsgodkendelse senest onsdag den 5. december 2018.
Deadline
Deadline for endelig bekræftelse af rejsen og det ønskede antal pladser er mandag den 4. marts
2019.

Afbestillingsregler efter endelig bekræftelse:
Efter den 4. marts 2019 er tilmeldingerne bindende hvilket vil sige, at de ikke kan ændres
omkostningsfrit eller annulleres.
Der tages forbehold for udefrakommende ændringer ift. ovennævnte indhold.

Gislevs privatlivspolitik
Gislevs privatlivspolitik: https://www.gislev-rejser.dk/privatlivspolitik
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Standardoplysningsskema (B)
Standardoplysningsskema (Del B):
For aftaler om pakkerejser for andre tilfælde end dem, der er omfattet af del A
Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Gislev Rejser A/S er fuldt ansvarlig for den korrekte
levering af den samlede pakkerejse.
Gislev Rejser A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine
betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller
bliver insolvent(e).
Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302
• Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
• Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er
inkluderet i aftalen.
• Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt
med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
• Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere
omkostninger.
• Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt
er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis
prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder
sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af
pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er
ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter
omstændighederne ret til refusion og erstatning.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af
ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som
sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
• Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og
begrundet opsigelsesgebyr.
• Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der
tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden
betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt
berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
• Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres
mangelfuldt.
• Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
• Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes
betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens
begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Gislev Rejser A/S har
oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne
enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte,
telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af Gislev Rejsers konkurs eller insolvens.
Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk
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