JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
CAMINATA INTERNACIONAL DE BARCELONA
BARCELONA SPANJE

Buenos dias a Catalunya….In Barcelona vindt jaarlijks de Caminada Internacional (oftewel
de International Long Walk of Barcelona) plaats die sinds 2007 ook onderdeel van het
IML-circuit is. Aangezien de belangstelling voor deze reis de laatste jaren beperkt is
wordt de reis nu standaard aangeboden in de vorm van een vijfdaagse individuele reis.
Slechts bij minimaal 8 aanmeldingen wordt de reis als groepsreis uitgevoerd.
Dit jaar is het weer mogelijk om de Tweedaagse Caminata in Barcelona te combineren met
de Vierdaagse van Marbella. Het gedeelte in Marbella wordt dan als groepsreis uitgevoerd
U reist in principe dus op eigen gelegenheid naar Barcelona. Op de vlucht en in Barcelona zelf is geen
reisleiding aanwezig. JAGOTRAVEL verzorgt voor u de vlucht, transfers tussen luchthaven en hotel,
overnachtingen en inschrijving. Daarbij krijgt u een uitgebreid logboek met tips voor (stads)wandelingen,
hoe de startplaats te bereiken en zorgen wij voor u voor een Nederlandstalige reisgids. Indien er
tenminste 8 aanmeldingen zijn voor deze en de gecombineerde reis naar Marbella gaat alsnog reisleiding
mee op deze reis.
Heeft u belangstelling voor deze reis maar wilt u niet mee als er geen reisleiding meegaat laat dat dan
weten en wij zetten u op de lijst en boeken u definitief voor deze reis zodra bekend is dat de reisleiding
meegaat. Het kan dan wel zijn dat de prijs van de vlucht inmiddels hoger is….
De reis begint op donderdag met de vlucht van Transavia vanaf Amsterdam naar Barcelona (vertrek om
12.25 uur, eventueel ook vertrek om 06.05 uur mogelijk). Tegen meerprijs is het ook mogelijk om op
woensdag te vertrekken of één of meerdere dagen langer in Barcelona te blijven. Ook vertrek vanaf
Rotterdam, Eindhoven of Brussel is mogelijk. U kunt uw reis zo indelen als u zelf wilt…..
Na aankomst op de luchthaven van Barcelona transfer vanaf de luchthaven tot aan ons hotel.
Overnachting is in het ***toeristenhotel Ibis Meridiana in een buitenwijk van Barcelona op korte afstand
met de metro van de startplaats. Accommodatie is op luxe tweepersoonskamer met douche en toilet. Alle
accommodatie is op basis van logies. Het ontbijt kunt u ter plaatse in het hotel bijboeken. Op de
wandeldagen kunt al vroeg ontbijten. Vanaf het hotel is zowel de start als het centrum snel te bereiken
per metro.
Op vrijdag kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan de binnenstad van Barcelona met de
talloze bezienswaardigheden , zoals de Sagrada Familia kathedraal, de diverse huizen van de beroemde
kunstenaar Gaudi, de Ramblas en de Montjuichberg met het Olympisch stadion.
Op zaterdag en zondag neemt u deel aan de wandelingen. U kunt dagelijks kiezen uit afstanden van 10, 20
of 30 kilometer. Op zondag is er ook een afstand van 40 km. De routes voeren door de binnenstad van
Barcelona en de omliggende natuurgebieden. Op zondag wordt u voor de 20 en 30 km per bus naar de
startplaats van de wandeltocht vervoerd om dan te voet terug te keren naar de startplaats.
Op maandag nog een laatste bezoek aan Barcelona voordat de terugvlucht in de middag van Barcelona
naar Amsterdam is (aankomst om 17.45 uur).
Ook voor de terugreis is een vroeger of later vertrek of terugkeer naar Rotterdam, Eindhoven of
Brussel mogelijk.
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Indien u een langere vakantie in Barcelona of Spanje wilt hebben - bv. voor een langer verblijf in
Barcelona of voor rondreis per huurwagen door het oosten van Spanje en Andalusië - kan JAGOTRAVEL
dit voor u regelen. Bij een rondreis wordt alles voor u geregeld : vliegtickets, huurwagen en
overnachtingen.
Het is ook mogelijk om opeenvolgend aan de wandelingen in Barcelona deel te nemen aan de Vierdaagse
van Marbella in Marbella. U vertrekt dan op vrijdag 2 oktober naar Barcelona, reist op dinsdag 6 oktober
per trein via Malaga naar Marbella en reist op 12 of 13 oktober weer terug naar Nederland.
Indien u de reis naar Marbella wilt combineren met de Tweedaagse Caminata Internacional in Barcelona
leest u dan de aparte uitgebreide reisbeschrijving van deze combinatiereis.
Heeft u bepaalde wensen neem dan met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Indien u interesse heeft voor een reis met een afwijkend arrangement vraag dan een vrijblijvende offerte
op. Ook als u alleen onderdak wilt in Barcelona kan JAGOTRAVEL u behulpzaam zijn.
Alle denkbare combinaties van reizen en mogelijkheden zijn bespreekbaar.
Informatie en aanmelding :
JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN,
Raadhuisstraat 7
NL-5171 CP Kaatsheuvel
Telefoon 06/28737174
Emailnderdag 3
Website www.jagotravel.nl
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REISSCHEMA REIS
REISDATUM

Donderdag 15 t/m maandag 19 oktober 2020

REISPROGRAMMA

DONDERDAG 15 OKTOBER : AMSTERDAM - BARCELONA
Vlucht van Schiphol naar Barcelona. Vertrek om 07.45 uur of 12.30 uur Aansluitend transfer (ca. 45
minuten) van de luchthaven naar het centrum van Barcelona per taxi. of airportshuttle Inchecken in de
overnachtingsgelegenheid. Overnachting op basis van logies. Ontbijt ter plaatse te boeken voor EUR 7,50
per persoon
VRIJDAG 16 OKTOBER : BARCELONA
De gehele dag ter vrije besteding in Barcelona. per dag. De rest van de dag ter vrije besteding in
Barcelona. In de namiddag ophalen van de startkaarten bij de startplaats.
ZATERDAG 17 OKTOBER : CAMINATA INTERNACIONAL BARCELONA
2 dagen lang wandelen in de omgeving van Barcelona. U kunt iedere dag kiezen uit afstanden van 10, 20 of
30 kilometer over merendeels verharde wegen en paden. Vorig jaar voerden de routes van 20 en 30 km
grotendeels door de stad langs alle bekende bezienswaardigheden en parken. De 30 km gaat ook nog een
stuk de heuvels rond de stad in. Lunch en diner voor eigen rekening. Transport van hotel naar de
startplaats en terug wordt verzorgd. Onderweg zijn er diverse rustplaatsen waar u wat te eten en te
drinken krijgt.
ZONDAG 18 OKTOBER : CAMINATA INTERNACIONAL BARCELONA
De tweede wandeldag. Ook vandaag weer keuze uit 10,20 of 30 km. De 20 en 30 km worden vandaag per
bus weggebracht en de routes voeren grotendeels door het natuurpark Castellogon. De 10 km blijft
opnieuw in de stad.
MAANDAG 19 OKTOBER : BARCELONA - AMSTERDAM
Vrij bezoek aan Barcelona. In de namiddag omstreeks 12.00 uur transport per taxi of airportshuttle naar
de luchthaven en vertrek naar Amsterdam. Aankomst omstreeks 17.45 uur.

REISSOM

De reissom voor de 5-daagse individuele wandelreis is :
Toeslag voor éénpersoonskamer
:

€ 479 per persoon
€ 192 per persoon

Korting / Toeslag voor vertrek vanaf Rotterdam, Eindhoven of Brussel op aanvraag.
Toeslag voor verlenging vooraf of achteraf of vertrek op vrijdag op aanvraag.
Indien u een afwijkende reis wilt maken kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen.
In de reissom is inbegrepen :
•
vliegreis naar Barcelona en retour incl. luchthavenbelastingen en 15 kg bagage
•
alle transfers
•
4 overnachtingen op basis van logies
•
inschrijvingsgeld wandeltochten incl. herinnering
•
uitgebreide reisbeschrijving incl. reisgids en plattegrond (1 per boeking)
In de reissom is niet inbegrepen :
•
alle maaltijden, ontbijt kan ter plaatse geboekt worden voor EUR 7,50 per persoon per dag
•
verzekeringen.
•
toeristenbelasting, EUR 1,56 per kamer per nacht ter plaatse te betalen
•
persoonlijke uitgaven
•
entreegelden Barcelona
•
lokaal transport in Barcelona
De reissom hier genoemd is op basis van het goedkoopste vliegticket inclusief bagage beschikbaar op 15
oktober 2019 (basisprijs EUR 180). De tickets worden geboekt op basis van “dag tot dag” prijs. 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 € 150 extra per persoon).
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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 6 % van de totale reissom. Over de premie wordt 21 % belasting geheven.
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 dus pas een aanbetaling te voldoen
als u de bevestiging ontvangen heeft.
Leest u in ieder geval de annuleringsvoorwaarden (die in onze algemene brochure staan) 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 :
* Bij aanmelding minimaal 6 maanden voor vertrek 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 bij JAGOTRAVEL krijgt u eveneens een korting
van 5 %.
De kortingen zijn stapelbaar maar 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 BARCELONA
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 individuele reis naar Barcelona van
donderdag 15 tot maandag 19 oktober
O ik boek de standaard individuele reis van 5 dagen
O ik wil wel naar Barcelona maar alleen als het een gegarandeerd
begeleide reis is (vanaf 10 deelnemers)
O ik wil eerder/later vertrekken, namelijk op …… oktober heen
…… oktober terug
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een 1-persoonskamer
O ik wil graag een tweepersoonskamer samen met .......................
ik vertrek vanaf de volgende plaats
O Amsterdam
O Rotterdam
O Eindhoven
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
O ik wil een doorlopende (jaar rond) reis- en annuleringsverzekering
Afstand/deelname
...... km
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 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 info@jagotravel.nl
of meld u telefonisch aan op 06/28737174
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