2 dagen Phantasialand (nabij Keulen). Zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019.
LG-Herenthout heeft een overeenkomst gemaakt met Reizen Lauwers:
We hebben voor de periode van 18/05/19 tem 19/05/19 een optie genomen op een autobus met 60 plaatsen voor de
reis naar Phantasialand in Duitsland.
Reserveren kan door storting van € 159 per deelnemer op rekening KBC BE63-7333-1612-0808 op naam van
Landelijke Gilde Herenthout met in de mededeling: “Phantasialand 2019” en de namen van de deelnemers.
Dit is ook de totaalprijs per persoon voor: busreis (met luxe autocar) met 2 dagen inkom in Phantasialand, en 1
overnachting in hotel H-plus te Bruhl, op basis van kamer met ontbijtbuffet (****).
Voor single kamers is er een opleg van € 20.
De reis- en annulatieverzekering kost € 7,20 per persoon.
Bij meer dan 25 inschrijvingen wordt voor diegenen die al een reisverzekering hebben, deze € 7,2 terugbetaald.

Phantasialand is een attractiepark in het Duitse Brühl, vlak bij Keulen (op 181 km van Herenthout).
Het park behoort tot de top 15 van meest bezochte parken van Europa. In 2016 werd het park bezocht door 2
miljoen gasten.
Het park telt 6 themagebieden: Berlin / China Town / Deep in Africa / Fantasy / Mexico / Mystery
Er zijn in totaal 40 attracties en enkele wervelende shows elke dag.
Voor iedereen is er wel iets te doen, van jong (3j) tot oud (99j)
Hieronder afgebeeld een plattegrond van het park, maar alle attracties kan je terugvinden op
https://www.phantasialand.de/nl/

Overnachting:
Hotel: H+ te Bruhl (****)
Er zijn 2-persoonskamers voorzien en single kamers. Voor de kamerindeling is het
belangrijk dat we weten hoe de kamerverdeling moet doorgegeven worden. Gelieve
dit dan ook bij de inschrijving correct te vermelden.

Programma:
-

Vertrek op zaterdag 18/05/2019 om 7 uur aan sportcomplex t'Kapelleke, Bergensesteenweg Herenthout
Na een busrit van ongeveer 2u komen we aan aan het park

Dag 1:
- In het park, we eten in het park zowel ’s middags als ‘s avonds (nog zelf te betalen)
Tip: je kan een lunchpakket meenemen voor ’s middags.
- Na sluitingstijd (18u) rijden we naar het hotel voor de overnachting (hier is dus geen maaltijd meer
voorzien). De busrit zal ongeveer 5 minuten duren, want afstand is slechts 2,5 km/
Dag 2:
-

Ontbijtbuffet in het hotel
Korte busreis naar het park
We eten in het park (nog zelf te betalen)
Na sluitingstijd (18u) rijden we terug richting Herenthout, aankomst voorzien rond 20u

- - -- - reservatie Phantasialand - - - - - - - - - - - zaterdag 18 mei tot zondag 19 mei 2019 - - - - in te vullen vóór 15 maart 2019 - - - - - -

Voor- en Achternaam(en) .....................................................................................................................................
Kinderen (+ geboortedatum) ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres

.............................................................................................................................................

Tel

....................................................................... GSM ......................................................................

Reserveert voor de reis naar Phantasialand van zaterdag 18/05 tot zondag 19/05/2019
met ......................personen.
En betaalt hiervoor € 159 x

......... personen = € ............................................

Ik reserveer …………………. dubbele en ……………….. single kamers

Aankruisen indien je een eigen reis- en annulatie-verzekering, en wij niet voor een verzekering moeten zorgen.

