
                  

       
                                    organiseert voor de 15e keer een reis naar Santa Susanna Spanje 

                           met Solmar Tours                             

 

Accommodatie Hotel Montemar Maritim  

Datum vertrek Vrijdag 21 september 2018 

Datum terugkomst Woensdag 3 oktober 2018 

Kosten voor donateurs o.b.v. 2-pers.kamer en 

HalfPension 

± € 395,- p.p. incl. Royal Class,  

toer.belasting, reservering- en adm.kosten 

Toeslag 1-pers.kamer (€ 17,55 per nacht) € 175,50 voor 10 nachten 

Toeslag VolPension € 7,00 per dag € 70,- voor 10 dagen 

Kosten eigen vervoer voor donateurs o.b.v.  

2-pk en HP, (1-PK extra toeslag, zie boven) 

€ 315,- voor 10 dagen incl. toer.belasting, 

reservering- en adm.kosten 

Vliegreizen worden aangeboden vanaf Eindhoven 

naar Barcelona. Vanaf andere luchthaven met 

andere verblijfsduur is altijd op aanvraag te 

verkrijgen.  

Prijzen zijn per datum verschillend. Vraag 

tijdig om een ticket aan Solmar Tours.  

Toeslag niet donateur € 15,- p.p. 

Kosten huur rollator, scootmobiel of rolstoel via  

Hotel Montemar Maritim Santa Susanna 

Rollator € 35,-*  scootmobiel € 75,-* en 

rolstoel € 50,-* per week  

Per bus zijn één rolstoel en één rollator toegestaan. 

Als u hulpbehoevend bent verzoeken wij u een begeleider mee te nemen. Wij organiseren deze 

reis en proberen het u zo aangenaam mogelijk en gemakkelijk te maken. U mag één koffer 

meenemen, die niet meer dan 15 kilo mag wegen. De handbagage houdt u bij uw zitplaats.  

Het is niet toegestaan om extra bagage/koffer en/of toiletkoffer in de kofferruimte te plaatsen.  

Wij vertrouwen erop dat u zich hieraan zult houden. U kunt zich door middel van bijgevoegde 

inschrijfformulier opgeven. 

Let wel: bij inschrijving dient u € 100,- per persoon aan te betalen. Dit bedrag wordt in 

mindering gebracht van de totale reiskosten. 

U kunt het geld overmaken op IBAN: NL57 INGB 0004299586 ten name van: 

Stichting Madjoe Asli Arnhem onder vermelding van Reis Spanje 2018 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer  

026-3888046 of 06-38910847. Het inschrijfformulier kunt u afgeven of sturen naar: 

W.E. van den Steen-Morpey, Emily Brontësingel 22, 6836 TA Arnhem 

U kunt ook in termijnen betalen. Neemt u dan contact met mij op. 

 

*Alle prijzen zijn onder voorbehoud 

 

 

Namens Bestuur en vrijwilligers, 

Lex en Winny van den Steen 

 
Stichting Madjoe Asli, p/a Emily Brontësingel 22, 6836 TA Arnhem, KvKnr: 09206157, E-mailadres: a.steen24@chello.nl  

IBAN: NL57 INGB 0004299586, BIC: INGBNL 2A, Tel: 026-3888046 



 

 
Inschrijfformulier reis Hotel Montemar Maritim Santa Susanna Spanje 2018 

                

Ondergetekende wenst mee te gaan naar Spanje van vrijdag 21 september t/m woensdag 3 oktober 2018 

Mijn gegevens zijn: 

Naam en voorletters*:  Dhr/Mw*______________________________________________________ 

Straat en huisnr.*:   _______________________________________________________________ 

Postcode & Plaats*:   _______________________________________________________________ 

Geboortedatum*:   _______________________________________________________________ 

Telefoon en email*:   _______________________________________________________________ 

Busreis/Vliegen/EV*:       HP / VP*: 

Hulpbehoevend:   ja / nee  Bijzondere wensen: ______________________________________ 

Opstapplaats*:   _______________________________ 

Wel/niet kamergenoot:   _______________________________ 

Naam kamergenoot*:   Dhr/Mw*______________________________________________________ 

Straat en huisnr.*:   _______________________________________________________________  

Postcode en Plaats*:   _______________________________________________________________  

Geboortedatum*:    _______________________________________________________________ 

Telefoon en email*:   _______________________________________________________________ 

Een, twee- of driepersoonskamer*:   

FAMiliekamer (€ 3,70)/Pinedazicht (€ 2,-) (FAM+PIN €5, 70) SUP. (11,65) Junior Suite (€ 13,80)*** : _____ 

 

Bent u donateur van Madjoe Asli?: ja/neen*  

 

Graag willen wij van u gegevens hebben van desbetreffende personen die wij kunnen bellen bij 

calamiteiten tijdens de bijeenkomsten, eventuele reizen en andere activiteiten. 

 

Naam: dhr/mw*  __________________________________________________________  

 

Postcode & Plaats:   __________________________________________________________  

 

Telefoon/mob.tel.*:   __________________________________________________________  

 

Dochter/zoon/anders*:  __________________________________________________________ 

 
Handtekening voor akkoord*:     Datum:  _________________________ 

 

 

 
Bij inschrijving dient u een aanbetaling** van € 100,- per persoon te betalen. Pas bij ontvangst van uw aanbetaling op onze 

bankrekening wordt uw inschrijving definitief. Bij annulering wordt de aanbetaling niet terugbetaald!!!!!!!!!!!!!!!!, tenzij het 

gegrond is (Annuleringsverzekering) 

* verplicht invullen / doorhalen wat niet van toepassing is 

** Aanbetaling storten op IBAN: NL57 INGB 0004299586 t.n.v. Stichting Madjoe Asli, o.v.v. : reis Spanje september 2018  

***   extra toeslagen / prijs per persoon per nacht  

Heeft u een 3e kamergenoot dan graag de gegevens aan de achterzijde van het inschrijfformulier noteren. 

Formulier kunt u afgeven of opsturen naar: W.E. vanden Steen-Morpey, Emily Brontësingel 22, 6836 TA Arnhem 


