JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
VIERDAAGSE MARBELLA
SPANJE

In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er in de Spaanse toeristenplaats
Marbella sinds 2011 ook een wandelvierdaagse georganiseerd. Ook op de 10e jubileumeditie in
2020 zullen naar verwachting enkele duizenden, voornamelijk Nederlandse wandelaars, aan deze
wandeltocht deelnemen. Door het ideale klimaat is deze wandelvierdaagse een prachtige
afsluiting van het internationale wandelseizoen en de ideale gelegenheid om vlak voor de donkere
wintermaanden thuis nog wat zonuren te maken…. Niet voor niets heeft deze Vierdaagse in korte
tijd al een grote naam opgebouwd onder het Nederlandse wandellegioen.
Dit jaar is het ook mogelijk om Marbella te combineren met de IML-wandeltocht in Barcelona.
De Marbella Vierdaagse vindt in 2020 plaats van donderdag 8 t/m zondag 11 oktober.
Voor 2020 heeft de organisatie in Marbella ook het International Marching League (IML-lidmaatschap
aangevraagd en het is vrij waarschijnlijk dat dit ook toegekend zal worden.maar het is nog niet zeker of
Marbella al in 2019 IML-member is.
JAGOTRAVEL organiseert ook in 2020 weer een vliegreis van 8 dagen naar de Vierdaagse van Marbella.
De standaardreis vertrekt op dinsdag 6 oktober met de vlucht met Vueling Airlines of Transavia vanaf
Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam of Weeze naar Malaga. Vanaf Malaga gaat het per minibus of touringcar
verder naar Marbella. De terugreis is op dinsdag 13 oktober van Marbella via Malaga terug naar Nederland.
Op deze reis kunt u eventueel ook al een dag eerder terugreizen of uw reis met één of meerdere dagen
verlengen.
Voor deelnemers uit Vlaanderen of Zuid-Nederland is het ook mogelijk om vanaf Brussel of Charleroi te
vertrekken.
In Marbella verblijven we ook dit jaar weer in het***hotel Baviera op één- of tweepersoonskamers met douche
en toilet. Op verzoek zijn ook éénpersoonskamers beschikbaar. Het ontbijtbuffet is in de prijs inbegrepen. Het
hotel is gunstig gelegen in het centrum van Marbella op wandelafstand (ca. 900 m) van de startplaats.
In hotel Baviera is het ook mogelijk om het halfpension te gebruiken. U dient dit wel vooraf op te geven.
De toeslag voor halfpension is € 128 voor 7 dagen (dinsdag-dinsdag) of € 110 voor 6 dagen (dinsdag-maandag).
Ter plaatse kunt u het alleen per dag en voor hogere kosten boeken.
Op woensdag wordt er een excursie georganiseerd naar de beroemde wandeltocht Caminito del Rey. U maakt
hier een schitterende ca. 10 km lange wandeling door een kloof over plankiers hoog boven de rivier. Absoluut
ongevaarlijk maar zeer spectaculair. Niet iets voor mensen met hoogtevrees. Kijk voor meer informatie ook op
de website www.caminitodelrey.info/en Duur van de totale excursie ca. 6 uur.
Kosten van deze excursie is EUR 65 per persoon (busreis, begeleiding en entree). Opgave uiterlijk 1 juni, daarna
alleen nog mogelijk indien plaats beschikbaar. Minimum aantal deelnemers is 8.
Op woensdag kunt u, als u niet meegaat naar de Caminito del Rey, de gehele dag Marbella bezoeken en in de
namiddag de startkaart ophalen en deelnemen aan de openingsceremonie.
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Van donderdag tot zondag neemt u deel aan de wandeltochten over 10, 20 of 30 km door Marbella en de bergen
in het achterland. Door het relatief warme klimaat en de (beperkte) hoogteverschillen moeten de wandelingen
zeker niet onderschat worden. De wandelingen variëren van prachtige strandwandelingen tot soms pittige
hellingen.
Na afloop van de wandeldagen is op maandag de gehele dag ter vrije besteding in Marbella.
U kunt eventueel deelnemen aan een dagvullende excursie georganiseerd naar de plaats Granada. Behalve een
bezoek aan de fraaie Moorse stad Granada is er ook een begeleid bezoek aan het wereldberoemde Alhambra.
Een excursie die u nog lang zult herinneren. Duur van deze excursie is ca. 10 uur totaal. Kosten van deze
excursie is EUR 125 per persoon (busreis, entree Alhambra, begeleiding en stadswandeling Granada).
ook de reisleiding heeft tal van interessante excursiemogelijkheden voor u.
Op dinsdag is er de terugreis per bus van Marbella naar Malaga en vervolgens de vlucht naar Amsterdam.
Het is ook mogelijk om voorafgaande aan de wandelingen in Marbella deel te nemen aan de Tweedaagse
Caminata Internacional in Barcelona. U vertrekt dan op vrijdag 2 oktober naar Barcelona, reist op dinsdag 6
oktober per trein 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.
Wilt u een afwijkend arrangement, uw verblijf in Spanje verlengen (een aantal dagen vooraf of juist een aantal
dagen langer), een aanvullende rondreis door Andalusië maken of juist alleen maar accommodatie tijdens de
wandeldagen boeken ? Bij JAGOTRAVEL is (bijna) alles mogelijk.
Neem met uw wensen contact op met JAGOTRAVEL en wij maken een reis op maat...
De reis zal begeleid worden door Ria Bindels, die in 2011 al één van de eerste Nederlandse deelneemsters was
aan deze wandeltocht en deze reis de afgelopen vier jaar voor JAGOTRAVEL begeleid heeft.
Voor meer informatie over de reis kunt u met ons kantoor opnemen.

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
REISDATUM

Van dinsdag 6 t/m dinsdag 13 oktober 2020

REISSCHEMA

DINSDAG 6 OKTOBER

Vertrek van de vliegreis naar Marbella. In de loop van de middag (vertrek omstreeks 16.00 ) vlucht met
Transavia of Vueling Airways vanaf Schiphol naar Malaga. Bij vertrek vanaf Eindovebn vertrekt u om 13.00 uur
en bij vertrek vanaf Rotterdam om 13.30 uur. Aankomst in Malaga om 19.20 uur. Transfer naar hotel Baviera in
het centrum van Marbella. In dit hotel hebben we de beschikking over twee- en éénpersoonskamers met douche
en toilet. Het ontbijtbuffet is dagelijks in de prijs inbegrepen.
WOENSDAG 7 OKTOBER
De gehele dag ter vrije besteding in Marbella. Mogelijkheid tot deelname aan excursie naar de Caminito del
Rey. Aan het einde van de namiddag ophalen van de startkaarten en deelname aan de openingsceremonie van de
Vierdaagse van Marbella.

DONDERDAG 8 T/M ZONDAG 11 OKTOBER

Deelname aan de Vierdaagse van Marbella. U kunt alle dagen kiezen uit afstanden van 10, 20 of 30 kilometer.
Lunch en diner steeds voor eigen rekening.

MAANDAG 12 OKTOBER

Mogelijkheid tot deelname aan een excursie naar de Andalusische koningsstad Granada en het Alhambra.

DINSDAG 13 OKTOBER

Per touringcar of minibus terugkeer naar Malaga en omstreeks 13.00 uur vlucht met Vueling Airways of
Transavia naar Amsterdam. Aankomst op Schiphol omstreeks 16.00 uur.

REISSOM

De reissom van deze reis is
- bij vertrek vanaf Amsterdam
- bij vertrek vanaf Eindhoven
- bij vertrek vanaf Rotterdam
- bij vertrek vanaf Weeze

Toeslagen/kortingen

€
€
€
€

734
724
749
710

bij terugreis op maandag 12 oktober korting €
32
Toeslag éénpersoonskamertoeslag
€ 242 / € 208 (8 dagen/7 dagen)
Halfpension hotel
€ 165 / € 110 (8 dagen/7 dagen)
Excursie Caminito del Rey woensdag
€ 65
Excursie Granada en Alhambra maandag
€ 125
Voor prijzen vanaf andere vertrekplaatsen of voor afwijkende arrangementen kunt u met ons contact opnemen
In de reissom is inbegrepen :

de vliegreis ncl. luchthavenbelastingen, toeslagen en 1 stuks bagage van max. 15 kg

alle overnachtingen met ontbijt zoals genoemd in de reisbeschrijving

transfer tussen Malaga en Marbella en retour

inschrijfgeld wandeltochten incl. herinnering

Nederlandstalige reisleiding
in de reissom is niet inbegrepen :

overige maaltijden (halfpension kan apart bijgeboekt worden)

excursie naar Caminito del Rey en/of Granada+Alhambra

verzekeringen

persoonlijke uitgaven

de administratiekosten van EUR 10 per boeking (ongeacht het aantal personen)
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Deelnemers uit België of het zuiden van Nederland kunnen ook vanaf de luchthaven Brussel of Charleroi vertrekken. U vliegt dan zonder reisleiding naar Malaga en er wordt voor u een aparte transfer geregeld.
Meer info en prijzen via het kantoor van JAGOTRAVEL.
Indien u uw reis in Marbella of met de wandeltocht in Barcelona wilt verlengen kan dat ook. Neemt u met
uw wensen contact op met ons kantoor en wij maken een passende offerte voor u.
De reissom hier genoemd is op basis van het goedkoopste vliegticket incl. bagage beschikbaar op 15
oktober 2019 (prijs EUR 205 vanaf Amsterdam, EUR 195 vanaf Eindhoven, EUR 224 vanaf Rotterdam en
EUR 181 vanaf Weeze). 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 2018. Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven
en (luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot twee weken voor vertrek aan u doorrekenen.

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 en de kostprijs van de
verzekering is op kantoor te verkrijgen of te downloaden op de website www.europeesche.nl
Indien u regelmatig op reis gaat kunt u via JAGOTRAVEL ook een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. U bent dan het hele jaar door uitstekend verzekerd.
Premie voor de doorlopende annuleringsverzekering va. € 48 per jaar.
Premie voor de doorlopende reisverzekering va. € 45 binnen Europa en va. € 52,50 buiten Europa.

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 :
* Bij aanmelding minimaal 6 maanden voor vertrek krijgt u EUR 25 per persoon korting op de reissom.
* 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 (niet in combinatie met Jago-Tours)
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 MARBELLA

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
: ───────────────────────────────────────────────────
mobiele telefoon
: ────────────────────────────────────────────────────
email
: ────────────────────────────────────────────────────
aanmelding Vierdaagse Marbella 2020
O aanmelding voor de Vierdaagse van Marbella van 6 t/m 13 oktober 2020
O met eerdere terugreis op maandag 12 oktober
O met terugreis op de volgende datum : ──────────────────────
O ik vertrek vanaf
O Amsterdam Schiphol
O Eindhoven
O Rotterdam
O Weeze
O ───────────────────
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een 1-persoonskamer
O ik wil graag een tweepersoonskamer
Excursies / Halfpension
O ik neem deel aan de excursie naar Caminito del Rey op woensdag 7 oktober
O ik neem deel aan de excursie naar Granada en het Alhambra op maandag 12 oktober
O ik wil graag halfpension in het hotel
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 de kosten van het vliegticket alsmede een
bedrag van 25 % van de resterende reissom over op de bankrekening van JAGOTRAVEL. Denk
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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