JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
TOSCANE WALKING EVENT
MONTECATINI TERME ITALIË
In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen worden er nu op
steeds meer plaatsen in het buitenland Vierdaagses georganiseerd. Sinds
2019 is er nu ook een wandelvierdaagse in het prachtige Toscane.
Het heuvelachtige maar prachtige landschap zorgt voor een hele mooie maar
ook pittige Vierdaagse.
Het Toscane Walking Event vindt in 2020 plaats van woensdag 30 september t/m zaterdag 3
oktober 2019 in het mooi gelegen plaatsje Montecatini Terme, bekend van haar bronnen en wellness.
JAGOTRAVEL organiseert ook in 2020 een vliegreis van 7 dagen naar deze mooie Vierdaagse.
Vertrek is op maandag 28 september en terugkeer op zondag 4 oktober.
Voor deze reis heeft u de keuze uit verschillende vertrekplaatsen.
U vliegt met een rechtstreekse vlucht naar Pisa.
Er zijn de volgende mogelijkheden
- Vertrek vanaf Amsterdam met Transavia
heenreis vertrek om 12.45 uur uit Amsterdam met aankomst om 14.50 uur in Pisa
terugreis vertrek om 08.45 uur uit Pisa met aankomst om 10.50 uur in Amsterdam
of vertrek om 22.05 uur uit Pisa met aankomst om 00.05 uur in Amsterdam
Of u kunt er voor kiezen een nacht langer in Montecatine Terme te blijven en op maandag op
een beter tijdstip om 15.25 uur naar Amsterdam terug te vliegen.
- Vertrek vanaf Eindhoven met Ryanair
heenreis vertrek om 13.45 uur uit Eindhoven met aankomst om 15.30 uur in Pisa
terugreis vertrek om 18.10 uur uit Pisa met aankomst om 20.00 uur in Eindhoven
Of u kunt er voor kiezen een nacht langer in Montecatine Terme te blijven en op maandag om
11.30 uur naar Eindhoven terug te vliegen.
- Vertrek vanaf Rotterdam met Transavia
heenreis vertrek om 18.20 uur uit Rotterdam met aankomst om 20.05 uur in Pisa
terugreis vertrek om 16.50 uur uit Pisa met aankomst om 18.45 uur in Rotterdam
Terugreis op maandag is helaas niet mogelijk.
Ook vertrek vanaf Düsseldorf-Weeze of Brussel Charleroi is mogelijk. Op verzoek zoeken wij
alle mogelijkheden voor u uit.
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In Toscane slapen we in het toeristische plaatsje Montecatini Terme. Dit plaatsje is één van de
belangrijkste thermale kuuroorden van Toscane.
De organisatie van dit wandelevenement bied dit jaar alleen kant en klare pakketten aan van
overnachting en inschrijving. Daardoor is het niet mogelijk om de in de reisbeschrijving genoemde
hotels te boeken.
Voor de overnachting in Montecatini Terme kunt u kiezen uit hotel Nuovo Savi (**/***) of
Mediterraneo (***). Beide hotels liggen op wandelafstand (ca. 800 m) van de startplaats.
De overnachting is op twee- of éénpersoonskamers met douche en toilet. De overnachting is steeds
op basis van logies met ontbijt maar tegen een toeslag kunt u in hotel Nuovo Savi ook halfpension
boeken (ontbijt en diner) . In hotel Mediteraneo is het niet mogelijk het diner te gebruiken maar
daarvoor zijn er in Montecatini Terme volop andere mogelijkheden.
Hotel Mediteraneo is wat kleinschaliger en iets luxer dan Nuovo Savi.
Op dinsdag maken we een excursie per trein naar de mooie plaats Lucca. In tegenstelling tot
Florence of Sienna is deze stad nog niet zo druk bezocht maar wel erg de moeite waard van een
bezoek. In de namiddag zijn we op tijd terug om de startkaarten op te halen en de
openingsceremonie bij te wonen.
Van woensdag t/m zaterdag neemt u deel aan het Tuscany Walking Event met wandeltochten over 15
of 25 km door de heuvelachtige omgeving van Toscane. Door het relatief warme klimaat en de
hoogteverschillen moeten de wandelingen zeker niet onderschat worden. Op enkele dagen wordt u
als wandelaars met de trein weggebracht naar het startpunt of keert u per trein terug naar
Montecatini. Bij de reissom is de inschrijving voor de wandeltochten (normaal EUR 65) al inbegrepen.
De reis zal begeleid worden door Ria Bindels (de begeleidster van de reis naar Marbella en Mallorca
van de afgelopen jaren die ook Toscane in 2019 reeds begeleid heeft).
Wilt u een afwijkend arrangement, uw verblijf in Italië verlengen (een aantal dagen vooraf of juist
een aantal dagen langer), een bezoek brengen aan Siena of Florence of een aanvullende rondreis
door Toscane met een huurwagen maken of juist alleen maar accommodatie tijdens de wandeldagen
boeken ?
Ook een combinatie met de Vierdaagse van Marbella (een week later in Spanje) is mogelijk.
Bij JAGOTRAVEL is (bijna) alles mogelijk. Neem met uw wensen contact op met JAGOTRAVEL en
wij maken een reis op maat voor u...
Voor meer informatie over de reis en alle mogelijkheden kunt u altijd met ons contact opnemen per
telefoon of email.
aanmelding en informatie
JAGOTRAVEL Wandelsportreizen
Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel
Tel. 06/28737174
Email jagotravel@online.nl
Internet www.jagotravel.nl
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REISSCHEMA
REISDATUM
Standaardreis (7 dagen)
Van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2020.
Eventuele verlenging t/m maandag 5 oktober

REISSCHEMA
MAANDAG 28 SEPTEMBER
Vlucht naar Pisa vanaf Eindhoven (met Ryanair, vertrek om 11.55 uur) , Amsterdam (met Transavia, vertrek
om 12.45 uur). Na aankomst op Pisa transfer naar **/****hotel Nuovo Savi of hotel Mediteraneo in
Montecatini Terme. In dit hotel hebben we de beschikking over twee- en éénpersoonskamers met douche en
toilet. Het ontbijt is in de prijs inbegrepen en het diner kan in hotel Nuovo Savi vooraf bijgeboekt worden.

DINSDAG 29 SEPTEMBER
Excursie per trein (inbegrepen) naar de fraaie middeleeuwse stad Lucca. De reisleiding gaat mee op deze
excursie voor een stadstoer. Aan het einde van de middag ophalen van de startkaarten en deelname aan de
openingsceremonie van de Vierdaagse. Lunch en entreegelden voor eigen rekening.

WOENSDAG 30 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 3 OKTOBER
Deelname aan het Toscany Waling Event met dagelijkse wandelafstanden van 15 of 25 km. Sommige dagen
wordt je per trein weggebracht naar de startplaats om terug te wandelen naar Montecatini..

ZONDAG 4 OKTOBER
Een groot gedeelte van de dag ter vrije besteding. U dient uw kamer in het hotel echter wel voor 11.00 uur te
verlaten. Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Eindhoven (vertrek om 16.55 uur met aankomst om 18.45
uur), Rotterdam (vertrek om 16.50 uur) of Amsterdam (vertrek om 08.45 uur met aankomst om 10.50 uur of
vertrek om 22.00 uur met aankomst om 00.05 uur).
Eventueel kunt u ook nog een dag langer in Montecatine blijven en op maandag terugvliegen (vertrek naar
Amsterdam om 15.25 uur en naar Eindhoven om 11.30 uur.
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REISSOM
De reissom van deze reis is (prijzen zijn per persoon) :
* standaard 7-daagse vliegreis naar Toscane met overnachting in hotel Nuovo Savi
- met vertrek vanaf Amsterdam met Transavia
met terugkeer op 4 oktober om 08.45 uur
€ 698
met terugkeer op 4 oktober om 22.05 uur (standaard)
€ 722
met vertrek vanaf Eindhoven met Ryanair
€ 685
met vertrek vanaf Rotterdam met Transavia
€ 670
- éénpersoonskamertoeslag (6 dagen / 7 dagen)
€ 90 / 105
- toeslag halfpension (6 dagen )
€ 105 / 122
- verlenging 1 nacht tot maandag 5 oktober
met vertrek vanaf Amsterdam (+standaardprijs van € 722)
€
48
met vertrek vanaf Eindhoven (+standaardprijs van € 685)
€
18
* standaard 7-daagse vliegreis naar Toscane met overnachting in hotel Mediterraneo
- met vertrek vanaf Amsterdam met Transavia
met terugkeer op 4 oktober om 08.45 uur
€ 724
met terugkeer op 4 oktober om 22.05 uur (standaard)
€ 748
met vertrek vanaf Eindhoven met Ryanair
€ 711
met vertrek vanaf Rotterdam met Transavia
€ 696
- éénpersoonskamertoeslag (6 dagen / 7 dagen)
€ 105 / 122
- verlenging 1 nacht tot maandag 5 oktober
met vertrek vanaf Amsterdam (+standaardprijs van € 748)
€ 53
met vertrek vanaf Eindhoven (+standaardprijs van € 711)
€ 23

Voor iedere boeking geldt dat er administratie/boekingskosten voor een bedrag van EUR 10 per boeking
(ongeacht het aantal deelnemers) in rekening wordt gebracht
Voor prijzen vanaf andere vertrekplaatsen, langer verblijf of voor afwijkende arrangementen kunt u met ons
contact opnemen voor een vrijblijvende offerte.
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In de reissom is inbegrepen :
•

de vliegreis vanaf Amsterdam, Eindhoven of Rotterdamincl. luchthavenbelastingen, toeslagen en 1 stuks
ruimbagage van max. 15 kg en 8 kg handbagage

•

6 of 7 overnachtingen met ontbijt

•

halfpension (ontbijt en diner) indien daarvoor bijgeboekt (alleen mogelijk in hotel Nuovo Savi)

•

excursie naar Lucca

•

transfer tussen luchthaven Pisa en Montecatini Terme en vv.

•

inschrijfgeld wandeltochten twv. € 65

•

Nederlandstalige reisleiding

In de reissom is niet inbegrepen :
•

Toeristenbelasting (€ 1 per persoon per nacht – prijs onder voorbehoud van wijzigingen)
Ter plaatse in het hotel te betalen.

•

Overige maaltijden

•

extra bagage (bij meer dan 15 kg ruimbagage en 10 kg handbagage per persoon– dit is vooraf
te regelen)

•

verzekeringen

•

persoonlijke uitgaven

•

de administratiekosten van EUR 10 per boeking (ongeacht het aantal personen)

De reissom hier genoemd is op basis van het goedkoopste vliegticket inclusief bagage beschikbaar op 15
januari 2020. De prijs daarvan is EUR 248 per persoon bij vertrek vanaf Amsterdam, EUR 234 bij vertrek
vanaf Eindhoven en EUR 220 bij vertrek vanaf Rotterdam.
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 en belastingen
zoals die bij ons bekend waren op 15 januari 2020. Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven en
(luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot twee weken voor vertrek aan u doorrekenen.

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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AANMELDINGSFORMULIER TOSCANE
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
LET OP : precies zo vermelden als op uw paspoort/identiteitskaart
naam en voornaam : O Dhr / O Mevr (alle voornamen) ────────────────────────
(achternaam)
────────────────────────
geboortedatum
: ─── / ─── / ───
Reiziger 2
LET OP : precies zo vermelden als op uw paspoort/identiteitskaart
naam en voornaam : O Dhr / O Mevr (alle voornamen) ────────────────────────
(achternaam)
────────────────────────
geboortedatum
: ─── / ─── / ───
correspondentieadres : ───────────────────────────────────────────────────
postcode
: ───────────────────────────────────────────────────
woonplaats
: ───────────────────────────────────────────────────
telefoon (mobiel)
: ────────────────────────────────────────────────────
email
: ────────────────────────────────────────────────────
aanmelding
0 vertrek vanaf Amsterdam met Transavia
0 ik keer terug op zondag 4 oktober
0 ik keer terug op maandag 5 oktober
0 vertrek vanaf Eindhoven met Ryanair
0 ik keer terug op zondag 4 oktober
0 ik keer terug op maandag 5 oktober
0 vertrek vanaf Rotterdam met Transavia
(standaard terugkeer op 4 oktober)
Welk hotel wilt u slapen ?
0 hotel Nuovo Savi
0 hotel Mediterraneo
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een standaard 1-persoonskamer
0 ik wil op een standaard tweepersoonskamer (samen met ......................)
Halfpension
0 ik wil graag halfpension (alleen hotel Nuovo Savi)
afstand ....... km
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden van JAGOTRAVEL. Ik
maak na ontvangst van de faktuur/bevestiging het bedrag van het vliegticket alsmede een
bedrag van 25 % van de resterende reissom over op de rekening van JAGOTRAVEL. Voor iedere
boeking wordt 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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