Boekingsformulier (invullen in blokletters)

KNACKS DONAUCRUISE

Cruise langs 8 landen: van Boekarest tot Passau
VAN 21 AUGUSTUS TOT 1 SEPTEMBER 2023

PERSOONLIJKE GEGEVENS

1ste persoon

2de persoon

 Dhr./  Mevr.:
 Dhr./  Mevr.:

Naam, zoals op identiteitskaart:
Voornaam, zoals op identiteitskaart:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Gsm:
E-mailadres:
Nummer identiteitskaart:
Plaats van uitgifte:
Datum van uitgifte:
Geldig tot:
Nationaliteit:
Uw roepnaam (indien anders dan uw
voornaam op identiteitskaart):

VERZEKERINGEN
Duid uw keuze aan (1 per persoon)

1ste persoon

2de persoon

Bijstands- en repatriëringsverzekering (€ 30 p.p.)





Multirisicoverzekering 4,75% van de prijs van uw reis incl. bijkomende dekking in
geval van epidemie (voor vertrek/tijdens de reis)*













(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage)

Multirisicoverzekering hoge bijdrage 6,30% incl. bijkomende dekking in geval
van epidemie (voor vertrek/tijdens de reis)*
(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage, voor reizen van meer dan € 8000 per persoon)

Aanvullende verzekering kredietkaart hoge bijdrage 3%
(in aanvulling met de verzekering van uw Visa Gold, Platinum & Infinite en Mastercard Gold & Platinum)
*zie document in bijlage

CONTACT BIJ NOODGEVALLEN

KAJUIT

Naam:

Categorie:

Verwantschap:

Voorkeur kajuitnummer:

Adres:

 DUBBEL

Telefoon/gsm:

 SINGLE

OVERIGE (in de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw opmerkingen en wensen)
Vrienden aan boord (gelieve de naam van uw vrienden te vermelden die met u meereizen)

Bepaald dieet (gelieve de naam van de persoon te vermelden en een omschrijving van het dieet)

Andere opmerkingen (huwelijksverjaardag, etc.)

OPTIONELE EXCURSIES
Prijs per persoon

1ste persoon

2de persoon

DAG 5

HET KONINKLIJK PALEIS IN
BELGRADO EN HET
TITOMUSEUM

1/2 dag

€ 50





DAG 6

GEZICHTEN VAN SLAVONIË

€ 95





DAG 7

DE PRACHT VAN BOEDAPEST

€ 70

DAG 9

WEENSE JUGENDSTIL EN HET
BELVEDERE MUSEUM
SCHÖNBRUNN

daguitstap
(incl. lunch)
1/2 dag
1/2 dag

€ 60







1/2 dag

€ 65





‘s avonds
1/2 dag

€ 80
€ 80







1/2 dag

€ 60





KLASSIEK CONCERT
DAG 11

CESKÝ KRUMLOV (TSJECHIË)
HERDENKINGSPLAATS VAN
MAUTHAUSEN

Voorverkoop optionele excursies wordt afgesloten op 1 juni 2023.

ONZE BETALINGSREGELING
• 30% van het totaalbedrag als voorschot plus eventuele verzekering
• Eindsaldo van het totaalbedrag 3 weken voor vertrek
U ontvangt een bevestiging van uw boeking samen met de betalingsmodaliteiten voor de aanbetaling.
Ondergetekende schrijft zich in voor deelname van vermelde personen aan genoemde reis en accepteert de hierop van toepassing
zijnde betalingsvoorwaarden.
U ontvangt een exemplaar van de verkoopvoorwaarden bij uw verkoopcontract.

Datum:

/

/

Handtekening:

Dit formulier volledig ingevuld en samen met een kopie van uw identiteitskaart terugsturen naar: Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Donau’, Bergstraat 17, 1000 Brussel.
Of vul het optieformulier in via www.knackcruises.be/donau-23

