Egypte – Hurghada
Hotel Three Conrners Rihana Resort**** te El Gouna

Vertrek op 19/09/2014 voor 10 nachten/ 11 dagen
Terugkeer op 29/09/2014
Prijzen:
1099 euro per persoon in een standaard dubbel kamer op basis van All Inclusive
Vroegboekkorting van – 70 euro per persoon bij boeking met namenlijst en kamerindeling voor
31/03/2014.
Onze prijs zal dus reeds zakken tot 1029 euro.
Single supplement: + 16 euro per persoon per nacht , (beperkt aantal beschikbaar)
Alle kamers beschikken over douche, haardroger ( op aanvraag ), airconditioning, telefoon, minibar (
tegen betaling ), satelliet-tv, internetaansluiting ( tegen betaling ), tegels, zithoek, balkon of terras,
landzijde.
Groepscondities
1 passagier per 25 volwassen personen reist gratis. D.w.z. iedere 26ste, 52ste… persoon reist gratis op
basis van een standaard dubbele kamers. (gratis persoon krijgt alles wat bij de inbegrepen diensten
staat vermeld).
Groepsreducties: Enkel voor effectieve leden van de Wet Wheels Duklo Leuven Vzw!
Wordt bij eindsaldo verrekend.

Inbegrepen:
- vlucht heen en terug (vanuit Brussel) in economy
- huidige luchthaventaksen dd 25/10/2013
- basisannulatieverzekering tot max 625 euro ( - 50 euro éénmalige franchise in geval van
annulatie )
Deze verzekering betaalt je de kosten van de reissom in grote mate terug in o.a. de
volgende gevallen:


-

Bij zwangerschapscomplicatie of bij ziekte, ongeval, overlijden van jezelf, je
partner, je (klein)kinderen, je (groot)ouders, je broers of zussen of de persoon
die je professionele activiteiten tijdens je vakantie ging overnemen
 Indien jij je job zou verliezen wegens herstructurering of faillissement van je
bedrijf
 Wanneer je woning of je beroeplokalen zwaar beschadigd zijn waardoor je
vlak voor vertrek voor hoge kosten komt te staan
 Je reisgezel die samen met jou gereserveerd had moet annuleren om één
van de bovenvermelde redenen
Er is op de vlucht nog een maaltijd voorzien, deze is ook in de prijs inbegrepen.
Ook het visum is inbegrepen.
transfer luchthaven – hotel – luchthaven
overnachtingen zoals vermeld
Btw
Je hoofdbagage mag bij Thomas Cook Airlines een maximaal gewicht hebben van 20 kg (25
kg voor Premium klanten) en 1 stuk handbagage van maximum 6 kg. De afmetingen van de
handbagage mogen maximum 55 x 40 x 20 cm bedragen. Voor iedere extra kilo betaal je 10
Euro.

Niet inbegrepen:
- facultatieve reisbijstandsverzekering: + 25,99 € per persoon per verblijf
o De meeste mutualiteiten voorzien hierin (bv. Mutas bijstandsverzekering, het vroegere
Eurocross)
o Dus best individueel navragen bij je mutualiteit.
- facultatieve annulatieverzekering
o -De volledige annulatieverzekering van 3% dekt de volledige reissom exclusief 50
euro franchise pp. in geval van annulatie (en reden van annulatie die door de
verzekering Mondial geaccepteerd wordt).
o -Het exacte bedrag van de annulatieverzekering hangt af van kamertype, neemt de
persoon forfait duikmateriaal op de vlucht of niet, fuelgarantie of niet?
o Stel dat je enkel de basis van dubbel kamer neemt, dan neem je 3% op 1029 euro =
30.78 euro supplement voor de annulatieverzekering
o Logeert de persoon in single, dan komt er op het supplement van de single, 160 euro,
ook een supplement van 3%, dus 4.80 euro supplement ann.verz. op het single
supplement.
o Idem forfait duikbagage, 40 euro pp., 3% hierop = 1,20 euro premie ann.verz.
o Enkel op de reisbijstandsverzekering dient er geen 3% ann.verzekering betaald te
worden.
o -Let wel, de volledige annulatieverzekering is facultatief, niet verplicht, en per persoon
al dan niet bij te boeken.
- fuel protection programma: + 16,99 € per persoon per verblijf
- Fuelgarantie betekent dat als er fuelsupplementen van toepassing zouden zijn later op het
seizoen, en je neemt het fuel protection programma ‘fuelgarantie’, dan kan je geen
fuelsupplementen meer krijgen na het boeken van dit fuel protection program.
- eventuele luchthaventaksenverhogingen
- excursies ter plaatse
- De 15kg extra bagage voor medische redenen is altijd mogelijk op aanvraag.
- Het transport van de duikbagage bedraagt nog steeds € 40 per persoon heen en retour

Vluchtdagen voor zomerseizoen 2014 zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen.
Meer info zie www.thomascook.be.
-----------------------------

