JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
LITHUANIA WALKING FESTIVAL
KAUNAS (LITOUWEN)

In de maand augustus staat sinds een zestal jaren de IML-wandeltocht in de Baltische staat
Litouwen op de kalender. De voorafgaande jaren werd deze wandeling in de plaats Jurbarkas
gehouden. Dit jaar is de wandeltocht verplaatst naar de oude hoofdstad Kaunas.
Naast compleet nieuwe routes geeft dit een stuk minder reistijd en betere mogelijkheden voor
onderdak.
Evenals voorgaande jaren organiseert JAGOTRAVEL ook dit jaar weer een korte reis naar dit
wandelevenement. Daarnaast is het mogelijk om deze wandeling te combineren met de Vaasan
Marssi in Vaasa (Finland), die een week later gehouden wordt.
De reis begint op vrijdagmorgen 5 augustus om 10.20 uur als we met KLM vanaf Amsterdam naar Vilnius, de
hoofdstad van Litouwen, vliegen. Vanaf Vilnius gaan we direct door per (mini)bus naar Kaunas. In de late middag
een stadswandeling door Kaunas.
U kunt er ook voor kiezen om met Wizzair te vliegen vanaf Eindhoven voor een korte trip.
U vertrekt dan op vrijdag 5 augustus om 09.25 uur vanaf Eindhoven en gaat terug op maandag 8 augustus met
aankomst in Eindhoven om 14.15 uur. Op deze vluchten gaat geen reisleiding van JAGOTRAVEL mee.
In Kaunas is de overnachting geboekt in **/***hotel Ibis aan de rand van het centrum. Er zijn hier één- en
tweepersoonskamers geboekt met douche en toilet. Naar de startplaats gaan we per openbaar vervoer of per
taxi. De kosten daarvan zijn ter plaatse voor eigen rekening (maar heel goedkoop).
Op zaterdag en zondag vindt het Lithuania Walking festival plaats in Kaunas over afstanden van 10, 20, 30 of 40
km. In de avond zijn er steeds culturele en muzikale festiviteiten.
Op maandagmorgen gaan we terug per (mini) bus naar Vilnius waar we de gehele middag ter vrije besteding
hebben om deze fraaie Hanzestad met haar middeleeuwse centrum te verkennen.
Indien u van/naar Eindhoven vliegt vertrekt u vandaag aan het einde van de ochtend terug naar Eindhoven.
Bij de standaardreis overnachten we één nacht in Vilnius in **/*** hotel Old Town Trio op slechts 300 m van de
binnenstad van Vilnius..
Op dinsdagmorgen gaan we vroeg in de morgen naar de luchthaven voor de terugvlucht met Air Baltic of KLM om
08.05 uur naar Amsterdam. Aankomst in Amsterdam om 09.35 uur.
Gezien het vroege vertrek naar de luchthaven is het ontbijt op deze laatste dag in het hotel niet mogelijk. Het
ontbijt is dan ook op de laatste ochtend niet inbegrepen.
Het is ook mogelijk om deze reis naar Litouwen te verlengen met een bezoek aan de Vaasan Marssi in Finland die
één week later gehouden worden. Zie daarvoor de aparte reisbeschrijving voor deze reis.
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Gezien alle onzekerheden betreffende het coronavirus is het begrijpelijk dat u twijfelt over nu al in te
schrijven voor deze reis.
JAGOTRAVEL biedt 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 doet krijgt een korting op de reissom van € 25. 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 bij KLM voor de laagste prijs boeken. Indien u niet wilt gaan
kunt u de vlucht onbeperkt omboeken naar een toekomstige datum (dus ook naar het najaar of voorjaar
2023) en betaalt 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.
Alleen als de vlucht door de vliegtuigmaatschappij geannuleerd wordt krijgt u de betaalde kosten van het
vliegticket retour.
Deze mogelijkheid is niet beschikbaar voor Wizzair. Hier betaald u direct het ticket en kunt u dit niet
kosteloos wijzigen.
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 geldt 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.
Deze reis zal begeleid worden door Bert Odekerken. . Voor meer informatie over de reis kunt u met ons kantoor
contact opnemen.

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

Vrijdag 5 t/m dinsdag 9 augustus 2022 bij vertrek vanaf Amsterdam.
Vrijdag 5 t/m maandag 8 augustus 2022 bij vertrek vanaf Eindhoven.

REISSCHEMA REIS

VRIJDAG 5 AUGUSTUS

Bij vertrek op de standaardreis vanaf Amsterdam om 10.20 uur vlucht met KLM naar Vilnius. Na aankomst
transfer per (mini) bus naar Kaunas. Bij vertrek vanaf Eindhoven om 09.25 uur vlucht met Wizzair naar Kaunas.
Vervolgens per transfer naar het hotel in Kaunas.
Overnachting in Kaunas in ***hotel Ibis Kaunas aan de rand van het centrum op basis van logies met ontbijt.
Stadsbezoek aan Kaunas. In Kaunas in de late middag stadswandeling.

ZATERDAG 6 + ZONDAG 7 AUGUSTUS

Deelname aan het International Walking festival of Lithuania in Kaunas. Afstanden van 10,20,30 of 40 km per
dag. In de avond culturele en muzikale festiviteiten. De transfer naar de startplaats is per openbaar vervoer of
taxi en voor eigen kosten (ca. € 2 per dag).

MAANDAG 8 AUGUSTUS

Voor de standaardreis met vertrek vanaf Amsterdam transfer naar Vilnius en overnachting in hotel Old Town
Trio in de binnenstad. Bezoek aan Vilnius. Overnachting in **hotel in Vilnius op basis van alleen logies. De middag
ter vrije besteding in Vilnius. U kunt een stadswandeling door de historische binnenstad van Vilnius maken.
Bij terugreis naar Eindhoven vertrek met Wizzair om 13.00 uur naar Eindhoven met aankomst in Eindhoven om
14.15 uur.

DINSDAG 9 AUGUSTUS

Vroeg vertrek (08.10 uur) vanaf Vilnius met Air Baltic of KLM naar Amsterdam met aankomst om 09.40 uur.
Door het vroege vertrek is er vandaag geen ontbijt mogelijk in het hotel.
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REISSOM

De reissom van deze reis is :
• 5-daagse reis bij vertrek vanaf Amsterdam
met overnachting in **/***hotel in Kaunas en Vilnius
€ 346
toeslag éénpersoonskamer
€ 124
vliegticket met KLM – omboekbaar maar niet annuleerbaar tarief
va. € 308
vliegticket met KLM – omboekbaar en annuleerbaar tarief
va. € 395
• 4-daagse reis bij vertrek vanaf Eindhoven
met overnachting in ***hotel in Kaunas
€ 276
toeslag éénpersoonskamer
€
98
vliegticket met Wizzair – niet omboekbaar en niet annuleerbaar tarief
va. € 259
. Bij omboeken betaald u wel een eventueel prijsverschil).
Deelnemers uit België of het zuiden van Nederland kunnen voor dezelfde reissom ook vanaf de luchthaven
Zaventem vertrekken. U vliegt dan zonder reisleiding naar Vilnius en treft op de luchthaven van Vilnius de
reisleider . Ook vertrek vanuit Amsterdam en retour naar Eindhoven is mogelijk. Meer informatie op aanvraag.
De prijs van het vliegticket is op basis van het goedkoopste vliegticket beschikbaar op 15 november 2021.
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 per persoon.
De reissom is verder gebaseerd op de prijzen zoals die bij ons bekend waren op 15 november 2021.
Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven en (luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot
twee weken voor vertrek aan u doorrekenen.
In de reissom is inbegrepen :
• Indien vliegticket geboekt :
vliegreis Amsterdam-Vilnius of Kaunas en retour in economy klasse incl. luchthavenbelastingen
en 1 stuks bagage van max. 20 kg
• alle overnachtingen
• ontbijt (behalve op dinsdagmorgen in Vilnius)
• alle transfers
• inschrijfgeld wandeltocht incl. herinnering
• Nederlandstalige reisleiding
in de reissom is niet inbegrepen :
•
overige maaltijden
•
lokaal transport in Vilnius en Kaunas
•
verzekeringen
•
persoonlijke uitgaven
Deelnemers uit België of het zuiden van Nederland kunnen voor dezelfde reissom ook vanaf de luchthaven
Zaventem vertrekken. U vliegt dan zonder reisleiding naar Vilnius en treft op de luchthaven van Vilnius de
reisleider . Ook vertrek vanuit Amsterdam en retour naar Eindhoven is mogelijk. Meer informatie op aanvraag.
De prijs van het vliegticket is op basis van het goedkoopste vliegticket beschikbaar op 1 december 2021.
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 per persoon.
De reissom is verder gebaseerd op de prijzen zoals die bij ons bekend waren op 15 oktober 2019. 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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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 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.

KORTINGEN

Er zijn de volgende kortingsmogelijkheden :
* Indien u zich minimaal 3 maanden voor vertrek aanmeld geldt er 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 tegelijkertijd bij JAGOTRAVEL krijgt u een korting van 5 %.
Kortingen zijn te combineren 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.

ANNULERINGEN

U kunt het 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 drie 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 het najaar 2022 of voorjaar 2023) en
betaald u alleen het eventuele prijsverschil met de nieuwe vlucht.
Dit kan helaas niet bij vertrek vanaf Eindhoven met Wizzair.
Alleen als de vlucht door de vliegtuigmaatschappij geannuleerd wordt krijgt u de betaalde kosten van het
vliegticket retour.
2.
U boekt een ticket met annuleerbaar tarief.
Ook dit kan helaas niet bij vertrek vanaf Eindhoven met Wizzair.
Alleen als de vlucht door de vliegtuigmaatschappij geannuleerd wordt krijgt u de betaalde kosten van het
vliegticket retour.
3.
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.
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AANMELDINGSFORMULIER LITOUWEN

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 ────── ──────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─── / ─── / ───

:
:
:
:
:

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

aanmelding
O aanmelding voor de reis naar Kaunas /Litouwen met vertrek vanaf Amsterdam
van vrijdag 5 t/m dinsdag 9 augustus 2022
O aanmelding voor de reis naar Kaunas /Litouwen met vertrek vanaf Eindhoven
van vrijdag 5 t/m maandag 8 augustus 2022
kamer
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een 1-persoonskamer
O ik wil graag een tweepersoonskamer
Vliegtickets
0 ik wil direct het vliegticket boeken tegen een omboekbaar maar niet
annuleerbaar tarief
0 ik wil direct het vliegticket boeken tegen een omboekbaar en annuleerbaar
tarief
0 ik wil het vliegticket pas 6 weken voor vertrek boeken
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 de aanbetaling 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
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