
Festival of Quilts    -    Birmingham 
 

4 daagse busreis 
A 1999 

11 tot 14 augustus 2016 
 

 
 

Bestemming Festival of Quilts in Birmingham. Meer info is te vinden op 
http://www.thefestivalofquilts.co.uk/ 

Vertrek Donderdagmorgen (vroeg) 11 augustus 2016 

Terug Zondagavond 14 augustus 2016 

Opstapplaatsen Start te Destelbergen en verder langsheen de reisroute : E40 richting 
Jabbeke-Calais. Opstapplaatsen worden met mate ingelegd 
naargelang de inschrijvingen. De exacte opstapplaats en -tijd krijg je 
ruim genoeg op voorhand. 

Prijs 515 euro per persoon op basis van 2 persoonskamer.  
Voor een single kamer is er een supplement van 100 euro. 

Opmerking : ingeval de koers van de Britse Pond tov de Euro 
fel stijgt tegen de tijd dat de reis doorgaat dan zal ik 
genoodzaakt zijn hiervoor een toeslag te vragen. 

Inbegrepen Busreis, 3 overnachtingen met half pension op basis van 2 
persoonskamer, vervoer hotel/tentoonstelling, ingangsticket voor 2 
dagen. Wie de tentoonstelling slechts 1 dag of helemaal niet wenst te 
bezoeken, moet dit bij de inschrijving vermelden. In dat geval wordt 
de prijs naar verhouding minder. 
Een fooi voor de chauffeur is niet verplicht maar wordt in dank 
aanvaard op de terugreis. 

Inschrijven Per mail: brigitte.mattens@gmail.com, per telefoon: 09/355.61.49, 
GSM 0476/68 13 04 of briefje aan Brigitte Mattens (Rozenlaan 2, 
9080 Lochristi) 

Mee te delen Jouw contactgegevens (telefoonnummer en/of Email), naam en 
voornaam zoals op je identiteitskaart vermeld, adres, geboortedatum 
en nationaliteit, (noodzakelijk om Groot-Brittanië binnen te raken) en 
eventueel met wie je de kamer wil delen. 

Betaling Te betalen bij inschrijving : 250 euro + eventueel 100 euro voor 
toeslag voor een single kamer. 
Saldo van 265 euro tegen 30 juni 2016 
Men mag desgewenst meteen het volledige bedrag betalen (dit op 
vraag van sommigen) 
Storten op rekening BE72 9794 3100 1216 – BIC ARSPBE22 
van Brigitte Mattens, Rozenlaan 2, 9080 Lochristi. 

Inschrijving is slechts definitief van zodra de betaling ontvangen is. 

Verdere info Identiteitskaart is noodzakelijk evenals Britse Ponden. Wie ter plekke 
elektriciteit wenst te gebruiken (digitale camera, gsm…) zal een 
adapter (3-pins) moeten meenemen. 

 

Snel in te schrijven is noodzakelijk vanwege reservatie hotel. 
 

Bij onvoldoende aantal deelnemers gaat de reis niet door, tenzij diegenen die 
inschreven bereid zijn om meer te betalen.  
 

Steeds bereid om verdere vragen te beantwoorden, 
Brigitte Mattens 

http://www.thefestivalofquilts.co.uk/
mailto:brigitte.mattens@gmail.com

