JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
FOURDAYSWALKS CASTLEBAR IERLAND
Cead Mile Failte....Duizend maal welkom.... Ierland, een eiland aan de rand van
Europa. Dichtbij en toch anders. Schapen zijn talrijker dan mensen.
In het kader van de "International Marching League (IML)" wordt in het westen van
Ierland in het graafschap Mayo de Vierdaagse van Castlebar georganiseerd. Als één
van de oprichtingslanden van de IML is dit wandelevenement al decennialang in trek
bij Nederlandse wandelaars. Niet voor niets. De prachtige natuur met alle tinten
groen en de mooie berglandschappen geven deze tocht iets heel speciaals. Niet voor
niets blijft deze wandeltocht één van de meest geboekte in het programma van
JAGOTRAVEL en gaan wij nu al voor de 30e maal naar Ierland.

DE REIS

De 6-daagse reis vertrekt op woensdag 3 juli vanaf Schiphol of Zaventem met een rechtstreekse
vlucht naar Dublin. Vertrektijd is omstreeks 10.00 uur. In Dublin aangekomen reizen we direct door
met een touringcar of minibus naar Castlebar. De reisduur daarheen is ongeveer 3 uur. Op
woensdagavond neemt u deel aan de openingsceremonie van de Vierdaagse van Castlebar.
In Castlebar bestaan de volgende overnachtingsmogelijkheden :
* Slaapzaal in Lough Lannagh Village met matrassen op de grond. Ligt op ca. 600 m van de
startplaats. Inclusief ontbijt
* bed- and breakfastpension (vaak gastgezinnen) met kamers met douche en toilet (luxe
kamer). Zowel één- als tweepersoonskamers zijn beschikbaar. Éénpersoonskamers zijn slechts
beperkt beschikbaar, dus vroeg boeken is zinvol. Afstand tot de startplaats max. 1,5 km.
Ook tweepersoonskamers met eigen sanitair in het bungalowpark Lough Lannagh Village zijn
beschikbaar tegen een iets hogere prijs als in een bed- and breakfast pension. Afstand tot de
startplaats ca. 600 m.
*
bed- and breakfast in Lough Lannagh Village in bungalows met meerdere slaapkamers maar
gedeeld sanitair. U slaapt met maximaal 6 personen per bungalow in verschillende éénof tweepersoonskamers maar deelt de sanitaire voorzieningen.
Zowel één- als tweepersoonskamers zijn beschikbaar. Ontbijt is inbegrepen.
De accommodatie ligt op ca. 600 m van de startplaats.
Deze accommodatie is slechts beperkt beschikbaar, dus vroeg boeken is zinvol.
* Driesterrenhotel Harlequin, vlakbij de startplaats. Luxe kamer met bad, toilet, telefoon en tv.
Twee- en (op beperkte schaal) éénpersoonskamers beschikbaar. De vraag naar kamers in dit
hotel zal ook in 2019 weer groot zijn dus verdiend het aanbeveling om zo vroeg mogelijk te
boeken.
*
Tweesterrenhotel Ivy Tower Hotel (voormalig hotel Welcome Inn). Kamers met douche en
toilet. Ligt op ca. 1100 m van de startplaats.
Alle overnachtingen zijn op basis van logies met (meestal uitgebreid Iers) ontbijt.
Voor een éénpersoonskamer en voor standaardkamers met twee losse bedden dient u echter wel
vroegtijdig te boeken daar deze met name in bed- and breakfast beperkt beschikbaar zijn. Alle
overnachtingsgelegenheden liggen in Castlebar op loopafstand van de startplaats en zoveel mogelijk
bij elkaar in de buurt.
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In Castlebar kunt u dagelijks kiezen tussen een wandeling van 10 of 20 kilometer (merendeels over
verharde wegen) of de zgn. "ramble" van ca. 5 uur (ca. 25 kilometer). Bij de "ramble" gaat u onder
leiding van een gids dwars door de bergen en de hoogvenen, een unieke ervaring. Zonder twijfel zult
u volop genieten van het eenzame, altijd groene, Ierse landschap. Drie van de vier dagen van de
ramble wordt u per bus weggebracht waarna u terugwandelt. Op de vierde dag maakt u bij de
ramble een rondwandeling vanuit Castlebar. De Vierdaagse van Castlebar/Ierland is onderdeel van
"the International Marching League" (IML) en is als zodanig ook één van de tochten die u moet lopen
om International Master Walker te worden en één van de tochten die in aanmerking komen om
European Walker te worden. Voor het IML-stempel dient u 20 km of de ramble te wandelen.
Na afloop van de wandeldagen in Castlebar gaat het op maandagmorgen per bus terug naar Dublin.
In Dublin aangekomen hebben we ca. 3-4 uur de tijd om deze fraaie Keltische stad te bezoeken. Van
de reisleiding krijgt u een stadswandeling uitgereikt door de binnenstad. We eindigen uiteindelijk in
het Temple Bar district voor een laatste pint Guinness. De terugvlucht vanaf Dublin is omstreeks
19.00 uur met aankomst in Amsterdam omstreeks 21.40 uur.
Aangezien de vluchten geboekt worden bij Ryanair en Aer Lingus, twee lowcost maatschappijen,
kunnen de tickets alleen ingeboekt worden bij aanmelding. Hoe vroeger u inschrijft hoe goedkoper
het ticket is. De reissom is gebaseerd op het goedkoopste ticket. Indien u later inschrijft kan het
zijn dat wij u een toeslag voor het vliegticket in rekening moeten brengen die kan oplopen tot € 150.
Indien er een toeslag van toepassing is wordt u dat bij boeking gemeld voordat de vliegtickets
geboekt worden.
Deelnemers uit België of het zuiden van het land kunnen ook vanaf Zaventem/Brussel vertrekken.
Vertrek en aankomst is op ongeveer dezelfde tijden. U reist dan op eigen gelegenheid (dus zonder
reisleider) naar Dublin om u daar bij de rest van de groep aan te sluiten. Ook is het mogelijk om
vanaf de luchthaven van Charleroi te vertrekken. Op de terugreis kunt u dan echter niet deelnemen
aan de stadswandeling door Dublin. U hebt echter meestal wel een behoorlijk lagere reissom. Heeft
u hierin interesse, neemt u dan even met ons kantoor contact op over de mogelijkheden.
Ook vertrek met Ryanair vanaf Eindhoven is mogelijk maar dat is vaak met een slecht reisschema
waardoor u op eigen gelegenheid per trein heen naar Castlebar zult moeten reizen vanaf Dublin (het
treinticket wordt wel voor u geregeld maar u maakt de transfer op eigen gelegenheid).
Wilt u op eigen gelegenheid naar Ierland reizen, alleen de vlucht boeken of alleen accommodatie in
Castlebar boeken ? Wilt u uw reis naar Ierland verlengen met een flydrive door dit prachtige land,
bv. naar Connemara, de Burren of Donegal ? Wij kunnen een volledig uitgewerkt arrangement voor u
maken. JAGOTRAVEL kan aan (bijna) al uw wensen tegemoet komen.
Neem voor meer informatie en een vrijblijvende offerte even met ons contact op.

aanmelding en informatie
JAGOTRAVEL Wandelsportreizen
Raadhuisstraat 7
5171 CP Kaatsheuvel
Tel. 06/28737174
Email info@jagotravel.nl
Website www.jagotravel.nl
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REISSCHEMA REIS CASTLEBAR
REISDATUM

Woensdag 3 juni t/m maandag 8 juli 2019

REISPROGRAMMA

WOENSDAG 3 JULI : AMSTERDAM - DUBLIN - CASTLEBAR

Vlucht van Amsterdam naar Dublin met Aer Lingus. Vertrek vanaf Schiphol om ca. 09.30 uur.
Verzamelen op Schiphol om 07.30 uur. Aansluitend transfer van het vliegveld per touringcar naar
Castlebar. Overnachting naar keuze in bed- and breakfastpensions of in een luxe hotel. In de avond
is er een parade van alle deelnemende landen. Lunch en diner voor eigen rekening.

DONDERDAG 4 T/M ZONDAG 7 JULI : FOUR DAY WALKS CASTLEBAR

Vierdaagse wandeltocht. Iedere avond kunt u aan diverse festiviteiten deelnemen. Keuze uit 10 of
20 kilometer wandelen of de ramble van ca. 25 kilometer. Op de ramble wordt u (behalve de vierde
dag) iedere dag per bus weggebracht en wandelt u terug. U dient vooraf uw keuze voor de
wandelingen te maken. Inschrijving voor de ramble na 1 juni is alleen mogelijk indien er nog plaats
beschikbaar is in de bus. Lunch en diner voor eigen rekening.

MAANDAG 8 JULI : CASTLEBAR - DUBLIN

Na het ontbijt reizen we per bus weer terug naar Dublin. Ca. 4 uur durend stadsbezoek aan
Dublin. Om ca. 19.00 uur terugvlucht naar Amsterdam. Aankomst om ca. 21.40 uur. Lunch voor
eigen rekening.

REISSOM

De reissom voor de 6-daagse wandelreis is :
1. slaapzaal Lough Lannagh Village
€
2. bed and breakfast standard kamer met douche/toilet op de gang €
3. bed and breakfast kamer met douche/toilet
€
4. bed and breakfast Lough Lannagh Village kamer met douche/toilet €
4. driesterrenhotel Harlequin
€
5. tweesterrenhotel Ivy Tower
€
Toeslag éénpersoonskamer :
2. bed and breakfast standaard
€
3. bed and breakfast kamer met douche/toilet
€
4. bed and breakfast Lough Lannagh
€
5. driesterrenhotel Harlequin
€
4. tweesterrenhotel Ivy Tower
€
De reissom is inclusief de inschrijving voor de roadwalk.
Indien u in Castlebar de ramble wilt wandelen is de toeslag van
(vooraf te betalen).

506
605
669
689
875
835
142
158
198
195
170

€ 26 per persoon

Indien u een éénpersoonskamer wenst, geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door.
Het aanbod is zeer beperkt, met name in bed- and breakfast.
Het is mogelijk om zonder toeslag ook vanaf Brussel Zaventem of Brussel Charleroi te vliegen.
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In de reissom is inbegrepen :

vliegreis naar Dublin en retour met Ryanair of Aer Lingus incl. 1 stuks ruimbagage van
max. 20 kg en een klein stuks handbagage van max. 5 kg

alle transfers

alle overnachtingen in de door u gekozen accommodatie op basis van logies+ontbijt

stadswandeling in Dublin

inschrijvingsgeld voor alle wandeltochten, incl. herinnering voor de roadwalks
(toeslag van € 26 voor de ramble)

diensten Nederlandse reisbegeleider

uitgebreid infopakket vooraf
In de reissom is niet inbegrepen :

lunches en diner

transport van/naar luchthaven

verzekeringen

persoonlijke uitgaven

deelname ramble tijdens vIerdaagse
De reissom die hier genoemd wordt is op basis van het goedkoopste vliegticket beschikbaar op 15
oktober 2018 (basisprijs EUR 125). Hoe langer u wacht met boeken hoe groter de kans op een
toeslag voor het vliegticket (tot meer dan € 150 per persoon). De reissom is verder gebaseerd op
de prijzen en belastingen zoals die bij ons bekend waren op 15 oktober 2018. Bij
prijsverhogingen/wijziging van tarieven en (luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot
twee weken voor vertrek aan u doorrekenen.

AANMELDING

U kunt zich voor deze reis aanmelden door het aanmeldingsformulier in de brochure in te vullen en
aan ons op te sturen. Het aanmeldingsformulier vindt u ook op wwww.jagotravel.nl
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 pas op het moment van ontvangst van de factuur
een aanbetaling te voldoen.
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 per persoon.
* 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 bij JAGOTRAVEL 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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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.
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AANMELDINGSFORMULIER CASTLEBAR
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
geboortedatum

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

────────────────────────────

Reiziger 2
naam en voornaam
geboortedatum

:
:

────────────────────────────

O Dhr / O Mevr ──────
─── / ─── / ───

correspondentieadres: ───────────────────────────────────────────────────
postcode
: ───────────────────────────────────────────────────
woonplaats
: ───────────────────────────────────────────────────
mobeiele telefoon
: ───────────────────────────(bij voorkeur mobiel nummer)
email
: ────────────────────────────────────────────────────
hierbij de aanmelding voor de wandelreis naar Castlebar van 3 t/m 8 juli 2019
ik schrijf in voor de volgende accommodatie
O basisaccommodatie in slaapzaal Lough Lannagh Village
O bed and breakfast standaard, kamer met douche/toilet
op de gang
O bed and breakfast luxe, kamer met douche en toilet
0 bed- and breakfast Lough Lannagh Village, kamer met douche en toilet
O Travellers Friend Hotel, luxe kamer met douche en toilet
O Hotel Harlequin, luxe kamer met douche en toilet
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 .......................
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
O 10 km
O 20 km
O ramble (toeslag € 26)
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
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