
AANMELDINGSFORMULIER CASTLEBAR 2023 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan voor de volgende JAGOTRAVELreis : 

(graag met volledige voornaam en getrouwde vrouwen met meisjesnaam invullen) 

Let op dat u de namen hieronder precies zo invult als op uw paspoort/identiteitskaart 

vermeld, Indien dit verschillend is kan u bij vliegtickets problemen ondervinden bij 

de incheck. Eventuele extra kosten zijn dan voor eigen rekening! 

 

Reiziger 1 

naam en voornaam  :  O Dhr / O Mevr ──────  ──────────────────────────── 

geboortedatum       :  ─── / ─── / ───     

 

Reiziger 2 

naam en voornaam  :  O Dhr / O Mevr ──────  ──────────────────────────── 

geboortedatum       :  ─── / ─── / ───     

 

correspondentieadres:  ─────────────────────────────────────────────────── 

postcode            :  ─────────────────────────────────────────────────── 

woonplaats          :  ─────────────────────────────────────────────────── 

mobiele telefoon   : ───────────────────────────(bij voorkeur mobiel nummer) 

email               : ──────────────────────────────────────────────────── 

 

hierbij de aanmelding voor de reis naar Castlebar van 28 juni t/m 3 juli 2023 

 

ik schrijf in voor de volgende accommodatie 

O basisaccommodatie in slaapzaal Lough Lannagh Village 

O bed and breakfast luxe, kamer met douche en toilet  

O bed- and breakfast Lough Lannagh Village, kamer met douche en toilet 

O ***Hotel The Ellison, luxe kamer met douche en toilet 

O **hotel Ivy Towers, kamer met douche en toilet 

wat voor kamer wilt u hebben 

0 ik wil graag een 1-persoonskamer  

O ik wil graag een tweepersoonskamer samen met ....................... 

afstand  

O roadwalk 10 km  

O roadwalk 20 km  

O ramble (toeslag € 24) 

deelname 

ik neem voor de ...e maal aan deze wandeltocht deel. 

 

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden van JAGOTRAVEL. Ik 

maak na ontvangst van de faktuur/bevestiging de kosten van het vliegticket alsmede een 

bedrag van 25 % van de overige reissom (met een minimum van EUR 250 pp) 

over op de rekening van JAGOTRAVEL. Denkt eraan dat voor iedere boeking (ongeacht 

aantal personen en aantal reizen per boeking) een bedrag van EUR 10 administratiekosten 

wordt berekend.  

 

datum        : ──────────────────────────────── 

 

handtekening : ────────────────────────────────  

 

Opsturen aan : 

JAGOTRAVEL, Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel   

of email deze gegevens naar info@jagotravel.nl 

of bel met 06 28737174 
 

mailto:info@jagotravel.nl

