JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
JAPAN THREEDAYSMARCHES HIGASHIMATSUYAMA
KOREAN TWODAY FRIENDSHIPMARCH WONG-JU
TAIWAN TWODAY HAPPINESSMARCH TAIPEI
JAPAN, TAIWAN en KOREA...fascinerende landen in het oosten. Een fascinerende
mengeling van Aziatische en Chinese cultuur. Tempels, rijstvelden, boeddhisme en
overbevolking... Gastvrije landen met een schitterende natuur, exotisch eten en
taalproblemen vormen de ingrediënten van een wandelavontuur in drie onbekende
landen in het oosten....
Nu al voor het 30e jaar organiseert JAGOTRAVEL wandelreizen naar de Driedaagse van Japan in
Higashimatsuyama met de mogelijkheid om naast Japan een bezoek te brengen aan de Tweedaagse
Happinessmarch van Taiwan in Taipei en/of de Tweedaagse Friendshipwalk van Korea in Wonju.
U heeft bij JAGOTRAVEL de keuze uit vier verschillende reismogelijkheden :
• Allereerst is er de basisreis naar alleen Japan. Bij deze korte reis bezoeken we alleen Japan.
Naast deelname aan de driedaagse van Higashimatsuyama bezoeken we ook tal van
bezienswaardigheden in Tokio en directe omgeving. U vliegt met een overstap in Helsinki met
Finnair en Japan Airlines. Tegen een toeslag (prijs is op aanvraag afhankelijk van de
boekingsdatum) is ook een rechtstreekse vlucht met KLM mogelijk. Op de heenvlucht gaat
geen reisleiding mee op het traject tot Tokio. Bij aankomst op Tokio wordt u door de
reisleiding opgewacht.
• Als tweede mogelijkheid is er de wandelreis naar Korea en Japan. U neemt dan deel aan de
wandelmarsen in Korea en Japan. U vliegt met Emirates heen naar Seoul en terug vanaf Tokyo.
Ook hier is tegen een toeslag (prijs op aanvraag) ook een rechtstreekse vlucht met KLM
mogelijk. U neemt deel aan de tweedaagse van Wong-ju en vliegt vervolgens door met een
lokale lowbudget airline van Seoul naar Tokio voor deelname aan de Driedaagse van
Higashimatsuyama.
Als derde mogelijkheid is er de lange wandelreis naar Korea, Japan en Taiwan. U vliegt dan
met Emirates via Dubai naar Korea en terug vanaf Taipei. Ook hier is tegen een toeslag (prijs
op aanvraag) ook een rechtstreekse vlucht met KLM mogelijk. U neemt achtereenvolgens deel
aan de wandelmarsen in Wong-ju, Higashumatsuyama en Taipei.
De laatste mogelijkheid is deelname aan de wandelevenementen in Japan en Taiwan. U vliegt
dan met Emirates via Dubai heen naar Tokyo en terug vanaf Taipei. Ook hier is tegen een
toeslag (prijs op aanvraag) ook een rechtstreekse vlucht met KLM mogelijk.
U neemt deel aan de wandelevenementen in Higashimatsuyama en Taipei.
Een heel speciaal arrangement is ook dit jaar weer de mogelijkheid om deze drie
wandelevenementen te combineren met de Heritagewalk in Jogyakarta (Indonesië).
Zie voor meer mogelijkheden over de combinatie met Indonesië de aparte reisbeschrijving van
deze reis.
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De gecombineerde reis naar alle drie de wandelevenementen begint met de vlucht naar Korea.
Vertrek is op maandag in de namiddag. Aankomst in Seoel is in de loop van dinsdagmorgen.
Bij aankomst op de luchthaven van Seoel gaan we met een shuttlebus naar hotel Hamilton in het
centrum van Seoul waar we in eerste instantie twee nachten blijven. Er worden in Seoel leuke
wandelexcursies door de fascinerende metropool Seoel gemaakt waarbij we oa. Pagoda Park en
Namsan Park doorwandelen, een bezoek aan de paleizen van Toksugung en Kyongbokhung brengen
en tenslotte de Royal Shrine Chongnyo aandoen. Ook maken we een uitstap naar het
openluchtmuseum van Seoel, waar we een goed beeld van de traditionele Koreaanse samenleving
krijgen.
Op vrijdag gaan we verder per eigen minibus (of bij weinig deelnemers per openbaar vervoer) naar
Wonju, de plaats waar de Tweedaagse Friendshipwalk van Korea georganiseerd. Sinds 1998 is deze
wandeltocht ook opgenomen in de International- en Pan Pacific Marching League. Op weg naar
Wonju bezoeken we de DMZ-zone waar de zwaar bewaakte grens met Noord-Korea is.
We overnachten hier in het toeristenhotel Interburgo op wandelafstand van de startplaats.
Er worden voor ons diverse festiviteiten en party’s rondom de wandeltocht georganiseerd.
Tijdens de tweedaagse kunt u kiezen uit afstanden van 10, of 20 kilometer per dag. In 2019
voerden de routes langs de plaatsen waar de Olympische winterspelen in Pyongchean in 2018. In
eerdere jaren waren er routes van 10,20,30 en 50 km. Het is nog niet bekend welke afstanden er
in 2021 worden aangeboden.
Na afloop van de wandeldagen gaan we op zondagavond weer terug naar Seoel waar we in een hotel
vlakbij de luchthaven slapen overnachten.
Op maandag reizen we van Seoul naar Tokyo met een lokale lowbudget airline.
Na aankomst in Tokio gaan we per bus rechtsreeks naar ons hotel in het centrum van Tokio. De
deelnemers aan de korte reis komen vandaag ook aan met een rechtstreekse vlucht vanaf
Amsterdam met KLM of Japan Airlines.
Het hotel Tokyo Sunshine Prince waar we in Tokyo overnachten is een uitstekend **-***sterrenhotel met douche en toilet op de kamers. We verblijven hier op basis van logies en uitgebreid
ontbijtbuffet in tweepersoonskamers.
Vanuit ons hotel maken we een dagvullende excursie te voet, per metro en met de boot naar
diverse bezienswaardigheden in Tokyo zoals het Imperial Palace, de Meijji-jinn schrijn, de
Asakusatempel. Onderweg is er een welkomstlunch voorzien.
Ook wordt er door de Japan Walking Association (JWA) op woensdag een stadswandeling door
Tokyo georganiseerd.
Per openbaar vervoer gaan we vervolgens op donderdag naar Higashimatsuyama. We verblijven in
Higashimatsuyama in het beste hotel van Higashimatsuyama, het Shiunkakuhotel. Ook hier
verblijven we op tweepersoonskamers met douche en toilet op basis van overnachting met ontbijt.
De eerste avond in Higashimatsuyama wordt er door het gemeentebestuur een "welcomeparty"
voor de buitenlandse deelnemers georganiseerd waarvoor natuurlijk ook u een uitnodiging krijgt.
Van zondag t/m dinsdag wandelen we drie dagen lang temidden van meer dan 20.000 Japanners.
Dagelijks kunt u kiezen uit afstanden van 10, 20, 30 of 40 kilometer. Om in aanmerking te komen
voor het IML-stempel dient u echter minimaal 20 kilometer per dag te wandelen.
Op maandag keren we na de wandeldagen terug naar Tokyo voor een laatste overnachting in hotel
Sunshine Prince in het centrum van Tokyo.
Op dinsdagmorgen vertrekken we met een lokale lowbudgetmaatschappij naar de laatste IMLwandeltocht in Taiwan. Aankomst in Taiwan is in de loop van de middag. In Taipei overnachten we
in het uitstekende hotel Leofoo op basis van tweepersoonskamer met douche en toilet. De eerste
avond is er een welkomstdiner voorzien in een typisch Taiwanees restaurant.
In Taipei maken we een aantal excursies te voet naar een aantal tempelcomplexen, het
wereldberoemde National Museum en het beroemde Shan Kai Shek Memorial. Ook maken we een
dagvullende excursie per trein en taxi naar de prachtige Taraokekloof aan de oostkust en het
kustpark Helin.
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Tijdens de wandeltochten wandelt u op zaterdag en zondag twee dagen lang 10,20, of 30 kilometer
door de omgeving van Taipei. Op vrijdag – en zondagavond bezoeken we de speciale Walkers- en
Farewellparty, die speciaal voor alle buitenlandse deelnemers georganiseerd wordt.
Op maandagavond vertrekken we weer terug naar Nederland.
Voor een overzicht van de kortere reizen naar Korea/Japan, alleen Japan of Japan/Taiwan zie het
hiernavolgende reisschema.
Tijdens de reis maken we met name in Japan zoveel mogelijk gebruik van het (vaak uiterst
luxueuze) openbaar vervoer omdat u op deze manier meer van het land en haar bevolking ziet en
het is bovendien vaak sneller is dan per touringcar waar u meer in de file staat dan rijdt.
De reis wordt begeleid door Bert Odekerken, die reeds tientallen malen aan deze wandeltocht(en)
heeft deelgenomen. Hij is tijdens de reis uw gids en gastheer, maar natuurlijk kunt u ook altijd op
eigen gelegenheid de stad ingaan of excursies maken.
Voor diegenen die deze reis aan een langer verblijf in Japan of elders in Azië willen koppelen zijn
er volop mogelijkheden.
Wilt u bijvoorbeeld nog langer doorreizen in Japan, zelf uw vlucht regelen maar de inschrijving en
accommodatie door ons laten verzorgen of juist alleen de vlucht willen boeken, met de
Transsiberiëexpress willen reizen of wat dan ook, neem dan daarvoor met ons kantoor contact op.
Ook als u maar een deel van het excursieprogramma wilt meemaken (omdat u al vaker in Japan was
bijvoorbeeld) kunt u bij ons terecht. Al uw wensen zijn bespreekbaar.
Het is voor deze reis ook mogelijk om vanaf Brussel-Zaventem te vertrekken.
Geeft u dat bij uw aanmelding direct aan.
In 2020 is het ook mogelijk om deze Aziëreis te combineren met een bezoek aan de Jogyakarta
Heritagewalk in Indonesië die een week na het wandelevenement in Taiwan plaatsvindt.
Indien u hiervoor interesse heeft zie dan de uitgebreide reisbeschrijving van deze reis.
De verlenging van deze reis is dan van maandag 15 t/m donderdag 25 november.
Gezien alle onzekerheden betreffende het coronavirus is het begrijpelijk dat u twijfelt
over nu al in te schrijven voor deze reis. JAGOTRAVEL bied daarom verschillende opties
aan voor deelname aan de wandelreizen in 2021.
U kunt sowieso inschrijven voor deze reis voor alleen het landarrangement. Indien u dat
doet uiterlijk 3 maanden voor vertrek krijgt een korting op de reissom van € 50. U kunt
dit landarrangement tot 6 weken voor vertrek kosteloos annuleren. Indien de reis niet
doorgaat vanwege negatief reisadvies of niet doorgaan van de wandeltocht krijgt u
sowieso altijd uw geld terug.
Voor het vliegticket (dat apart aan u berekend zal worden) zijn er twee mogelijkheden.
1.
U kunt direct bij inschrijving het vliegticket voor de laagste prijs boeken. Indien u niet wilt
gaan kunt u de vlucht onbeperkt omboeken naar een toekomstige datum (dus ook naar 2022)
en betaald u alleen het eventuele prijsverschil met de nieuwe vlucht. Alleen als de vlucht
door de vliegtuigmaatschappij geannuleerd wordt krijgt u de betaalde kosten van het
vliegticket retour.
2.
U wacht met het vliegticket boeken tot 6 weken voor vertrek. Als u dan besluit om de
boeking door te zetten boeken wij het vliegticket voor u maar kunt u niet zeker zijn van de
laagste prijs en is ook de beschikbaarheid van deze vluchten niet gegarandeerd en moet u
mogelijk op een afwijkende datum of een ander tijdstip vliegen. Ook hier geld weer dat dan
de vlucht onbeperkt gewijzigd kan worden.
Alleen als de vlucht door de vliegtuigmaatschappij geannuleerd wordt krijgt u de betaalde
kosten van het vliegticket retour.
Wilt u meer informatie over de reizen willen hebben kunt u contact opnemen met de ons kantoor
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op tel. 06/28737174. De reisleiding is bereikbaar op telefoonnummer 0499/399486.

Inlichtingen en aanmelding :
JAGOTRAVEL WANDELVAKANTIES
Raadhuissttraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel
Telefoon 06/28737174
Email jagotravel@online.nl
Website www.jagotravel.nl

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 www.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 op dit moment dus geen
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.Bij
aanmelding wordt u een aanbetaling van 25% + het vliegticket per persoon in rekening
gebracht.

KORTINGEN

Er zijn de volgende kortingsmogelijkheden :
* Bij aanmelding minimaal 6 maanden voor vertrek krijgt u een korting van EUR 50.
* 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 (de combinatiereis
Korea-Japan-Taiwan is 1 reis !) krijgt u eveneens een korting van 5 %.
De korting is stapelbaar maar de totale korting is echter nooit meer dan € 100 per
persoon per reis.
Kortingen worden echter nooit gegeven over toeslagen als éénpersoonskamertoeslag,
belastingen en verzekeringen.
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REISSCHEMA
REISDATUM

Standaard wandelreis Korea, Japan en Taiwan (23 dagen) :
maandag 25 oktober t/m dinsdag 16 november 2021
Korte reis Japan (10 dagen) :
zondag 31 oktober t/m dinsdag 9 november 2021
wandelreis Korea en Japan (16 dagen) :
maandag 25 oktober t/m dinsdag 9 november 2021
wandelreis Japan en Taiwan (17 dagen)
zondag 31 oktober t/m dinsdag 16 november 2021

REISSCHEMA STANDAARDREIS JAPAN

ZONDAG 31 OKTOBER NOVEMBER : AMSTERDAM – TOKIO

Vertrek in de loop van de middag vlucht via Helsinki met Japan Airlines/Finnair naar Tokio.

MAANDAG 1 NOVEMBER : TOKIO

Na aankomst in Tokio transfer per bus naar Sunshine City Prince Hotel in het centrum van Tokio.
In middag en avond een eerste verkenning van Tokio. Diner is voor eigen rekening.

DINSDAG 2 + WOENSDAG 3 NOVEMBER : TOKIO

Twee dagen ter vrije besteding in Tokio. U kunt deelnemen aan een stadsexcursie te voet, per
metro en met de boot die door de reisleiders begeleid wordt. We bezoeken oa. het keizerlijk
Paleis, het Uenopark, de Senso-ji tempel en de Meijji-jingu schrijn. Ook maken we een boottocht
over de rivier. Reiskosten en toegangsgelden tijdens deze excursie zijn bij de prijs inbegrepen.
Tijdens de excursie is er een gezamenlijke welkomstlunch in een typisch Japans restaurant
(inbegrepen). Diner voor eigen rekening.
Op woensdag of donderdag wordt er door de Japan Walking Association waarschijnlijk weer een
stadswandeling door Tokio (een soort van Friendshipwalk) over 10 km georganiseerd waar we
natuurlijk aan deelnemen. Deelname aan en reiskosten van/naar de Friendshipwalk inbegrepen.
Op woensdag of donderdag maken we een excursie per trein naar Kamakura. Reiskosten
inbegrepen maar eventuele entreegelden voor eigen rekening.
Lunch en diner op woensdag en donderdag voor eigen rekening.

DONDERDAG 4 NOVEMBER : TOKIO - HIGASHIMATSUYAMA

In de loop van de dag transfer per openbaar vervoer naar Higashimatsuyama. De lunch is op eigen
gelegenheid. We overnachten in hotel Shiunkaku op basis van tweepersoonskamers met sanitaire
voorzieningen op de kamers. Ontbijt is inbegrepen in de overnachting in hotel Shiunkaku. In de
avonduren nemen we deel aan de zgn. "Welcomeparty" die aan alle buitenlandse deelnemers wordt
aangeboden. Transportkosten inbegrepen.

VRIJDAG 5 T/M ZONDAG 7 NOVEMBER : DRIEDAAGSE HIGASHIMATSUYAMA

Een driedaagse wandeltocht waarbij u kunt kennismaken met het prachtige Japanse land en met
de vriendelijke bevolking. U kunt kiezen uit afstanden van 10, 20, 30 of 50 km. Op zondag wordt
er een grootse intocht van de ca. 20.000 deelnemers, muziekkorpsen enz. georganiseerd. Door de
organisatie en het stadsbestuur worden dagelijks recepties voor ons en andere buitenlandse
deelnemers georganiseerd. Om in aanmerking te komen voor het IML-stempel dient u dagelijks
minimaal 20 kilometer te wandelen. Ontbijt, diner en transportkosten zijn in de reissom
inbegrepen. Op dinsdagavond transfer naar Narita airport met openbaar vervoer en overnachting
vlakbij de luchthaven.

MAANDAG 8 NOVEMBER : HIGASHIMATSUYAMA – TOKIO
In de loop van de morgen terugkeer naar Tokyo. Overnachting opnieuw in hotel Sunshine
City Prince in het centrum van Tokyo. De rest van de dag ter vrije besteding in Tokyo.
DINSDAG 9 NOVEMBER : TOKIO - AMSTERDAM

In de loop van de morgen transfer de luchthaven Narita. In de loop van de ochtend vertrek met
Japan Airlines/Finnair naar Amsterdam. Door het tijdsverschil aankomst in de vroege avond
van dezelfde dag in Amsterdam.
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REISSCHEMA KOREA

MAANDAG 25 OKTOBER : AMSTERDAM – SEOEL
Vlucht met Emirates via Dubai naar Seoul.

DINSDAG 26 OKTOBER : SEOEL

Aankomst in Seoel en vervolgens transfer per shuttlebus naar het hotel in het centrum van Seoel.
We overnachten in het tweesterrenhotel Hamilton met douche en toilet op de kamer. Lunch en
diner op eigen rekening. De rest van de dag ter vrije besteding in Seoel.

WOENSDAG 27 + DONDERDAG 28 OKTOBER : SEOEL

De gehele dag ter vrije besteding in Seoel. Vandaag maken we een fraaie wandelexcursie door de
fascinerende metropool Seoel waarbij we oa. enkele parken doorwandelen en het paleis
Gyewongbokjung bezoeken. Ook brengen we een bezoek aan het Korean Folk Village.
Transportkosten en entreegelden voor eigen rekening. Op de eerste avond een gezamenlijk diner
(inbegrepen). Lunch op beide dagen en diner op donderdag voor eigen rekening.
VRIJDAG 29 OKTOBER : WONJU
Transfer per minibus of openbaar vervoer naar Wonju. Onderweg bezoek aan de DMZ-zone tussen
Noord- en Zuid-Korea. We slapen in het toeristenhotel Interburgo. Lunch en diner op eigen
kosten. In de avond een welkomstdiner tijdens de Welcome Party.

ZATERDAG 30 EN ZONDAG 31 OKTOBER : TWEEDAAGSE WONG-JU

Tijdens de tweedaagse wandeltochten kunt u kiezen uit afstanden van 5, 10, 20 of 30 kilometer
per dag. De routes voeren door het prachtige Koreaanse platteland. In de avond talloze
festiviteiten en op zondagavond een farewellparty voor alle buitenlandse deelnemers. Transfer
naar de startplaats met een lokale bus van de organisatie. Lunch en diner steeds op eigen
gelegenheid en voor eigen rekening. Op zondagavond terugkeer naar Seoel en overnachting in hotel
Hamilton in het centrum van Seoul.

MAANDAG 1 NOVEMBER : SEOEL - TOKIO

Vroeg in de ochtend vertrek naar de luchthaven voor een rechtstreekse vlucht met een
lowbudgetmaatschappij naar Tokio. Na aankomst in Tokio transfer naar het hotel Tokyo
Sunshine Prince Hotel in het centrum van Tokio. In avond een eerste verkenning van Tokio.
Diner is voor eigen rekening. Voor het vervolg van de reis zie het reisschema Japan.

REISSCHEMA TAIWAN :

DINSDAG 9 NOVEMBER : TOKIO - TAIPEI

Vroeg in de morgen transfer naar Tokio en de luchthaven Narita. Vlucht in de loop van de
middag met een lowbudgetmaatschappij naar Taipei. Na aankomst in Taipei transfer per bus naar
het hotel in de binnenstad. We overnachten in het Leofoo Hotel op kamers met douche en toilet.
inbegrepen. Lunch en diner op eigen kosten. In de avond gezamenlijk welkomstdiner.

WOENSDAG 10 + DONDERDAG 11 + VRIJDAG 12 NOVEMBER :
TAIPEI EN TARAOKEKLOOF

Drie dagen ter vrije besteding in Taipei. Op donderdag dagvullende excursie per trein en taxi
naar de schitterende Taraokekloof aan de oostkust van Taiwan. Lunch en diner zijn voor eigen
rekening. Op vrijdag een dagvullende excursie te voet door Taipei. We bezoeken oa. een aantal
Chinese tempelcomplexen en het Shan Kai Shek Memorial. Lunch op eigen gelegenheid.
Transportkosten inbegrepen in de reissom. Entreegelden voor eigen rekening.

ZATERDAG 13 + ZONDAG 14 NOVEMBER : TWEEDAAGSE TAIPEI

Gedurende twee dagen nemen we deel aan de International Two Days Happinessmarches van
Taipei. Beide dagen kunt u kiezen uit 10, 20 of 30 km. Onderweg komt u tal van tempelcomplexen
tegen. Lunch beide dagen op eigen gelegenheid. Diner op zaterdag voor eigen rekening, zondag is
er een farewellparty.

MAANDAG 15 NOVEMBER : TAIPEI – AMSTERDAM

Excursie naar Yehliu aan de kust waar we een bezoek brengen aan het geopark met prachtige
rotsformaties die door de zee zijn uitgeslepen. In de loop van de avond vertrek naar de
luchthaven voor de vlucht naar Amsterdam met Emirates waar we vroeg in de morgen van dinsdag
16 november aankomen.
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REISSOM

De reissom voor deze reizen is per persoon :
1.
23-daagse reis naar Korea, Japan en Taiwan
2.
10-daagse reis naar Japan
3.
17-daagse reis naar Korea en Japan
4.
18–daagse reis naar Japan en Taiwan
Toeslag éénpersoonskamer Japan, Korea en Taiwan
-- Japan
- - Korea en Japan
- - Japan en Taiwan
Toeslag rechtstreekse vlucht(en) met KLM op aanvraag.

€ 4120
€ 2085
€ 3585
€ 3290
€ 836
€ 438
€ 692
€ 662

Voor een combinatie met de Heritagewalk in Indonesië kunt u de reisbeschrijving voor deze
volledige reis apart raadplegen.
In de genoemde reissommen is inbegrepen :
• alle vluchten in economy class incl. alle belastingen en inclusief 20 kg ruimbagage
• alle transfers, behalve lokaal vervoer ter plaatse. Voor vervoer van/naar de startplaats wordt
altijd gezorgd. Vervoer tijdens de beschreven excursies is inbegrepen.
• diverse excursies te voet en per openbaar vervoer incl. entreegelden zoals omschreven in de
reisbeschrijving.
• alle overnachtingen op basis van tweepersoonskamers met ontbijt
• diner of party op de in de reisbeschrijving genoemde dagen.
• inschrijfgeld wandeltochten incl. diploma of herinnering
• Nederlandse reisbegeleiding
• uitgebreid informatiepakket
Niet in de reissom inbegrepen is :
• overige maaltijden
• lokaal transport, behalve tijdens de excursies
• persoonlijke uitgaven.
• Verzekeringen
De reissom is gebaseerd op de prijzen en wisselkoersen zoals die bij ons bekend waren op
20 december 2020. Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven, wisselkoersen en
(luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot twee weken voor vertrek aan u
doorrekenen.
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AANMELDINGSFORMULIER KOREA-JAPAN-TAIWAN

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
Reiziger 2
naam en voornaam
geboortedatum
correspondentieadres
postcode
woonplaats
telefoon
email

:
:

O Dhr / O Mevr ──────
─── / ─── / ───

────────────────────────────

:
:

O Dhr / O Mevr ──────
─── / ─── / ───

────────────────────────────

: ───────────────────────────────────────────────────
: ───────────────────────────────────────────────────
: ───────────────────────────────────────────────────
: ────────────────────────────────────────────────────
: ────────────────────────────────────────────────────

aanmelding3
O voor de reis naar Korea, Japan en Taiwan van 21 oktober t/m 12 november 2019
O voor de reis naar Japan van 27 oktober t/m 5 november 2019
O voor de reis naar Korea en Japan van 21 oktober t/m 5 november 2019
O voor de reis naar Japan en Taiwan van 27 oktober t/m 12 november 2019
accommodatie
O standaard hotels (zie reisbeschrijving)
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een 1-persoonskamer
O ik wil graag een tweepersoonskamer samen met .......................
Vliegticket
0 ik wil direct het vliegticket boeken
0 ik wacht met boeken van het vliegticket tot 6 weken voor vertrek
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 (
....... 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 bedrag van
EUR 1000 over op de bankrekening van JAGOTRAVEL.
Denkt u eraan dat voor iedere boeking (ongeacht aantal personen en aantal
reizen per boeking) een bedrag van EUR 10 aan administratiekosten wordt
berekend.
datum
: ────────────────────────────────
handtekening : ────────────────────────────────
Opsturen aan :
JAGOTRAVEL, Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel
of email naar jagotravel@online.nl
of meld u telefonisch aan op 06/28737174

JAGOTRAVEL, REISBESCHRIJVING KOREA/JAPAN/TAIWAN 2021

