JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
MARCIA MARE E MONTI ARENZANO ITALIË

De mars tussen berg en zee in Arenzano is zonder twijfel de zwaarste van alle IMLwandeltochten. Vanuit het Italiaanse kuststadje wordt al decennialang een bergmars
georganiseerd die sinds een tiental jaren ook de status van IML-organisatie heeft en deel
uitmaakt van de European Marching League. De laatste jaren hebben reeds honderden
wandelaars ontdekt dat deze Tweedaagse één van de parels aan de IML-kroon is.
Arenzano, gelegen aan de azuurblauwe Middellandse Zee tegen een achtergrond van meer dan 1500
meter hoge bergtoppen heeft alle ingrediënten in huis voor een geslaagde wandelvakantie. Uitstekende
accommodaties, de gekende Italiaanse keuken en prachtige wandelparcoursen.
JAGOTRAVEL organiseert een korte 4-daagse reis naar dit wandelevenement waarbij we op vrijdagmorgen vanuit Amsterdam naar Genua vliegen met KLM. Vanaf de luchthaven van Genua taxitransfer
naar Arenzano. Komt u uit Zuid-Nederland of Vlaanderen is het ook mogelijk om vanaf Brussel of
Charleroi te vliegen maar dan gaat u meestal naar Milaan en heeft u vanaf daar een transfer per trein.
Aankomst in Arenzano is in de loop van de middag zodat u aan het einde van de dag de gelegenheid
heeft om dit mediterrane kustplaatsje te verkennen en de openingsceremonie bij te wonen. Op zaterdag
en zondag is dan de Tweedaagse wandeltocht. U wandelt hier dagelijks 7, 16 of 20 kilometer waarbij de
16-km uitzonderlijk ook als IML-afstand geldt. De hoogteverschillen zijn niet te onderschatten. Op de
20-km afstand moet u iedere dag meer dan 1000 meter omhoog (en natuurlijk ook weer omlaag). Ook de
paden zijn vaak smal en niet altijd even makkelijk begaanbaar. De langere afstand is dan ook niet aan te
bevelen voor wat oudere of minder getrainde wandelaars. Voor de getrainde en avontuurlijke wandelaar
vormt deze afstand echter een grote uitdaging. Voor de wandelaar die liever geen al te moeilijke paden
en grote hoogteverschillen wilt hebben is er ook een wandeling van ca. 20 km langs de kust over goed
begaanbare wegen en met minder hoogteverschillen. Op maandag gaan we in de loop van de ochtend weer
terug naar de luchthaven voor de vlucht terug naar Amsterdam. Aankomst in Amsterdam in de loop van
de avond.
In het plaatsje Arenzano is de overnachting in **/***-hotel Ill Poggio. Dit is een goed hotel op ca, 15-20
minuten wandelen van de startplaats in het centrum van Arenzano.
Op aanvraag kunnen wij voor u ook een eenvoudiger (en dus ook goedkoper) pension regelen. Vraagt u dat
echter wel vroegtijdig aan.
Er is maar zeer beperkt accommodatie in Arenzano dus boekt u zo snel mogelijk anders kan het zijn dat
wij u moeten teleurstellen of u onderdak heeft in en veel verder weg gelegen hotel.
Wilt u naar Arenzano, maar de reis met de trein maken ? Of u rijdt zelf, maar zoekt nog onderdak in
Arenzano? U wilt langer in Arenzano blijven of een reis langs de beroemde Cinque Terre maken ?
Neem dan met ons kantoor contact op voor een aangepast reisschema en bijbehorende offerte. Bijna al
uw wensen kan JAGOTRAVEL uitvoeren…
De reis wordt begeleid door een ervaren JAGOTRAVELreisleider. Voor meer informatie over de
reis kunt u met ons kantoor contact opnemen.

Informatie en aanmelding :
JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN,
Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel
Telefoon 06/28737174 Email jagotravel@online.nl
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REISSCHEMA REIS
REISDATUM

Van vrijdag 7 t/m maandag 10 september 2017

REISSCHEMA

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

Vlucht met KLM van Amsterdam Schiphol naar Genua. Na aankomst in Genua transfer per minibus
naar Arenzano. Duur van de transfer ca. 2 uur. Na aankomst in Arenzano inchecken in hotel Ill
Poggio in Arenzano. In de avond folkloristische optredens en openingsceremonie in het centrum van
Arenzano.

ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 SEPTEMBER:

Deelname aan de Tweedaagse Mare e Monti. U kunt kiezen tussen een wandeling van 7, 16 of 20 km met
hoogteverschil tot 1000 meter. Vooral de lange wandeling is erg zwaar door de slechte paden (u mag zeker
geen hoogtevrees hebben) en het grote hoogteverschil. De wandeling van 16 km telt hier bij wijze van
uitzondering mee als 20 km voor de IML-medaille. Tevens is er dit jaar een wandeling langs de kust is met
op beide dagen ca. 20 km met slechts beperkte hoogteverschillen. Voor diegenen die de wandeling
voltooien is er als aandenken een T-shirt. Er worden geen medailles gegeven. In de nabijheid van de start
is de gehele dag door een animatieprogramma voorzien met braderie, muziekvoorstellingen etc. Onderweg
is er voor alle deelnemers bevoorrading voorzien met drank en versnaperingen.

MAANDAG 10 SEPTEMBER:

Terug per touringcar of minibus naar Genua voor de vlucht terug naar Schiphol met KLM.

REISSOM

De reissom van deze reis is bij overnachting in
**/***hotel Ill Poggio
€ 452
toeslag éénpersoonskamer
€ 156
Prijs voor overnachting in pension op aanvraag.
In de door u betaalde reissom is inbegrepen:

Vlucht Amsterdam-Genua en retour met KLM incl. luchthavenbelastingen en 23 kg bagage

transfer van Genua naar Arenzano en retour

3 overnachtingen in hotel op basis van logies met ontbijt

inschrijfgeld wandeltocht incl. herinnering en verzorging

Nederlandse reisbegeleiding
Niet in de reissom inbegrepen is:

transport van/naar Schiphol of Zaventem

overige maaltijden

verzekeringen

andere persoonlijke uitgaven
De reissom hier genoemd is op basis van het goedkoopste vliegticket (prijs EUR 135) beschikbaar op
15 oktober 2017. Hoe langer u wacht met boeken hoe groter de kans is dat er een toeslag voor het
vliegticket is (die kan oplopen tot meer dan € 100 per persoon). In dat geval wordt deze toeslag aan u in
rekening gebracht. Het is dus aan te bevelen zo vroeg mogelijk te boeken.
De reissom is verder gebaseerd op de prijzen zoals die bij ons bekend waren op 15 oktober 2016.
Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven en (luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging
tot twee weken voor vertrek aan u doorrekenen.
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VERZEKERINGEN

U kunt via JAGOTRAVEL een reis- en annuleringsverzekering laten afsluiten bij de EUROPEESCHE
VERZEKERINGEN. Volgens onze reisvoorwaarden bent u verplicht om over een geldige reisverzekering
te beschikken! U kunt die zelf afsluiten of dit via JAGOTRAVEL laten doen. Als u hiervan gebruik wilt
maken vul dan de rubriek verzekeringen op het aanmeldingsformulier in. Na ontvangst krijgt u dan van ons
een nota voor de verzekeringen toegezonden. De exacte voorwaarden voor de verzekeringen alsmede het
maximale bedrag van dekking zijn op kantoor te verkrijgen of te downloaden op de website
www.europeesche.nl

REISVERZEKERING

Deze verzekering dekt alle kosten die ontstaan ten gevolge van ongevallen, ziekte, bagageschade etc. ontstaan tijdens de reis. Een must voor iedereen die naar het buitenland gaat.
Voor deze reizen geld er een eenheidstarief waarbij u compleet verzekerd bent, zowel voor bagageschade
als geneeskundige kosten. Verlies van geld/cheques (tot € 500) is tegen een toeslag ook mee te
verzekeren. Ook ongevallen zijn tegen een kleine toeslag mee te verzekeren. Bij overlijden of invaliditeit
door een ongeval krijgt u dan een uitkering. De dekking geneeskundige kosten kunt u voor Europa laten
vervallen indien u ziekenfonds verzekerd bent of particulier verzekerd zonder eigen risico.

ANNULERINGSVERZEKERING

Deze verzekering dekt het risico van het niet deel kunnen nemen aan de reis ten gevolge van ziekte of
ongeval van uzelf of van naaste familieleden. Daarnaast worden ook de niet genoten vakantiedagen vergoed
indien de reis vertraging oploopt of afgebroken dient te worden vanwege ziekte of ongeval van uzelf of
van uw naaste familieleden. De vergoeding is 100 % van de annuleringskosten.
De premie voor deze reizen is 5,5 % van de totale reissom. Over de premie wordt 7 % belasting geheven.
In totaal is dit dus 5,885 % van de reissom. Aangezien de reissom meestal uit een aantal onderdelen
bestaat berekenen wij de totaal te betalen premie na ontvangst van uw aanmelding. De poliskosten zijn
€ 3,50 per polis voor max. 6 personen.

AANMELDING

U kunt zich voor deze reis aanmelden door het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en aan
ons op te sturen. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons een deelnamebevestiging en een
nota voor de door u geboekte reis en afgesloten verzekeringen. U hoeft op dit moment dus geen
aanbetaling te voldoen. Na ontvangst van de bevestiging doet u een aanbetaling ter hoogte van de
prijs van het vliegticket + 25% van de resterende reissom.
Leest u in ieder geval de annuleringsvoorwaarden (die op onze website te vinden zijn of op aanvraag
toegestuurd worden) aandachtig door. Mocht u meerdere aanmeldingsformulieren nodig hebben
maak dan svp. een kopie.
Voor iedere aanmelding (ongeacht het aantal personen en het aantal geboekte reizen) wordt een
bedrag van EUR 10 aan administratiekosten in rekening gebracht.

KORTINGEN

Er zijn de volgende kortingsmogelijkheden :
* Indien u minimaal 6 maanden voor vertrek inschrijft krijgt u een korting van EUR 25.
* Bij een gezamenlijke aanmelding van een groep van 6 of meer personen krijgt u 5 % korting op de
reissom. Vanaf 15 personen gelden er speciale voorwaarden. Hierover kunt u met ons kantoor
contact opnemen.
* Bij boeking van meer dan 3 reizen tegelijkertijd krijgt u eveneens een korting van 5 %.
De totale korting is echter nooit meer dan € 75 per persoon per reis.
Kortingen worden echter nooit gegeven over toeslagen als éénpersoonskamertoeslag, belastingen en
verzekeringen.
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AANMELDINGSFORMULIER ARENZANO
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 (meisjesnaam)
voornamen
geboortedatum
Reiziger 2
naam (meisjesnaam)
voornamen
geboortedatum
correspondentieadres
postcode
woonplaats
mobiele telefoon
email

:
:
:

O Dhr / O Mevr ────── ──────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─── / ─── / ───

:
:
:

O Dhr / O Mevr ────── ──────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─── / ─── / ───

:
:
:
:
:

─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────

hierbij meld ik mij aan voor de reis naar Arenzano van 7-10 september 2017
met vertrek vanaf Amsterdam Schiphol
ik schrijf mij in voor de volgende accommodatie
O hotel Ill Poggio
O pension
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een 1-persoonskamer
0 ik wil op een tweepersoonskamer ingedeeld worden
O ik wil graag een tweepersoonskamer samen met .......................
ik vertrek vanaf de volgende plaats
O Amsterdam Schiphol
O Brussel Zaventem
O andere optie, namelijk : ……………………………………
verzekeringen
O ik wil graag een reisverzekering
O met geneeskundige kosten
O met geld/cheques dekking
O met ongevallendekking
O ik wil graag een annuleringsverzekering
afstand
...... km
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 een aanbetaling ter hoogte van de
prijs van het vliegticket + 25 % van de resterende reissom (met een totaal minimum
van EUR 250 pp)over op de bankrekening 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 jagotravel@online.nl
of meld u telefonisch aan op 06/28737174
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