
BOEKINGSFORMULIER (invullen in hoofdletters)
Knacks Ruslandcruise

 21 mei - 1 juni 2022

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 1ste persoon 2de persoon

❍ Dhr./ ❍ Mevr.:

❍ Dhr./ ❍ Mevr.:

Naam, zoals op internationaal 
paspoort:

Voornaam, zoals op internationaal 
paspoort:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Gsm:

E-mailadres:

Nummer internationaal paspoort:

Plaats van uitgifte:

Datum van uitgifte:

Geldig tot:

Nationaliteit:

Uw roepnaam (indien anders dan uw 
voornaam op internationaal paspoort):

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  
(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)

❍ ❍

 

CONTACT BIJ NOODGEVALLEN KAJUIT

Naam: Categorie:

Verwantschap: Voorkeur kajuitnummer:

Adres: ❍ DUBBEL

Telefoon/gsm: ❍ DOUBLE SINGLE USE

❍ SINGLE

* zie document in bijlage



 ONZE BETALINGSREGELING

• 30% van het totaalbedrag als voorschot plus eventuele verzekering
• Eindsaldo van het totaalbedrag 6 weken voor vertrek

U ontvangt een bevestiging van uw boeking en een voorschotfactuur 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.

 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

❍ Kortingen: ik geniet € 75 getrouwheidskorting per persoon. (geldig voor deelnemers aan een Knack-cruise sinds 2014)

OPTIONELE EXCURSIES
Prijs per persoon 1ste pers. 2de pers.

IN MOSKOU

1. Tretjakovgalerij in Krymsky Val 22 mei 60 euro ❍ ❍

2. Het Circus van Moskou 22 mei 90 euro ❍ ❍

3. Verlichting van Moskou (bus) 23 mei 50 euro ❍ ❍

4. Stadsverlichting Moskou, met metro 23 mei 60 euro ❍ ❍

5. De Wapenkamer 24 mei 75 euro ❍ ❍

IN SINT-PETERSBURG

6. Volksspektakel 29 mei 60 euro ❍ ❍

7. Catharinapaleis in Poesjkin 30 mei 80 euro ❍ ❍

8. Het Joesoepovpaleis 31 mei 60 euro ❍ ❍

9. Boottocht op de kanalen 31 mei 50 euro ❍ ❍

Voorverkoop optionele excursies wordt afgesloten op 1 maart 2022

Datum: /          /

Handtekening:

Dit formulier volledig ingevuld en samen met een kopie van uw internationaal paspoort 
terugsturen naar: Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Rusland’, Bergstraat 17, 1000 Brussel

 VISA

Voor Rusland heeft u een geldig visum nodig. U kunt uw visum zelf regelen of wij kunnen dat voor u verzorgen.
Daarvoor hebben we het volgende van u nodig:
- Internationaal paspoort geldig tot en met 6 maanden na terugkeer.
- Attest van de verzekering voor bijstand en repatriëring. Dit kunt u aanvragen bij uw eigen verzekering.
   Op dit document dient uw naam (én deze van uw partner) te staan, alsook de data van de cruise naar Rusland. 
- Ingevuld online visumaanvraagformulier. Surf naar https://visa.kdmid.ru. Opgelet: u heeft hiervoor een aantal 
   gegevens nodig die op de uitnodigingsbrief vermeld staan. 
- 1 recente pasfoto per persoon (andere foto dan degene op uw paspoort).
- Het aanvragen van het  visum voor Rusland kan vanaf 2 maanden voor het vertrek van de cruise. 
❍ Ja, ik wens mijn visum te bestellen via Rivages du Monde en betaal hiervoor €120 per persoon.
❍ Neen, ik regel mijn visum zelf.

Datum: /          /

Handtekening:


