6de GROTE RONDRIT IN BRETAGNE
Zondag 03/07/2022 tot zaterdag 09/07/2022

Verblijf
« Maison Tirel-Guérin**** » te La Gouesnière, is gelegen op 10 km ten zuiden van Saint-Malo. Het hotel
beschikt over een zwembad en een jacuzzi. Het restaurant van het hotel beschikt over één Michelinster.

Maaltijden
Ontbijt en avondmaal in het hotel
Het middagmaal is NIET inbegrepen en dus vrij te kiezen : picknick, broodje, niet eten, lekker smullen, een
kuur van schaaldieren … Vergeet niet uw uitrusting mee te nemen.
Dagelijks er is het vermaarde en onmisbare Bretoense aperitief (inbegrepen in de prijs).
Voor uw eigen comfort, gelieve uw allergieën en voedselintoleranties te vermelden op uw
inschrijvingsformulier

Budget
Inschrijving 2 personen : 2.550,- € kamer zonder terras
Inschrijving 2 personen : 2.750,- € kamer met terras
Inschrijving 1 persoon : 1.650,- € kamer zonder terras
Extra-kost superieure kamer met terras : 250,- €
Deze prijs omvat : 6 nachten in half-pension ; ontbijt en avondmaal (dranken inbegrepen) ; onkosten
bezoeken; Bretoense aperitief ; dossierkosten en roadbook (1 exemplaar per wagen).
Voor elke andere familiale samenstelling, neem contact op met Philippe Thiry.
Wilt u vroeger aankomen in het hotel?
Neem contact op met de receptie van het hotel 0033 2 99 89 10 46 en preciseer dat u deel uitmaakt van de C.B.A.C.
groep.

Geïnteresseerd ? Nieuwsgierig ?
Wenst u meer inlichtingen, bel mij.
C.B.A.C. Bretagne 2022
t.a.v. Philippe Thiry
rue Abbé Boland 8
B-4400 Flémalle

Tel. :

+32 4.273.71.00 (bureel)
+32 4 75 42 46 37 (privé)

@: thiry.philippe@aigremont.be

C.B.A.C. – asbl – Arrondissement de Liège
rue des Awirs, n° 8 – B-4400 FLEMALLE
 04/273.71.00 -  04/275.49.31
ING BE29 3100 97560464

www.cbac.be
E-mail : CBAC_1973@hotmail.com

Inschrijving
Gelieve de inschrijvingsstrook in te vullen via de agenda van de site www.cbac.be/Nx-Agenda.html of
terug te zenden naar Philippe Majot : E-mail : philippe.majot@telenet.be
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot de beschikbaarheden van het hotel. De datum van betaling van
het voorschot, gevolgd door het saldo, zal in aanmerking genomen worden om uw inschrijving te
valideren. Elke niet-betaalde inschrijving komt op een wachtlijst. De keuze van de kamer zal worden
gegeven in de volgorde van ontvangst van de betalingen.
Het voorschot bedraagt 500 € en wordt ten laatste verwacht tegen 30 November 2021.
Het saldo dient gestort vóór 05 mei 2022, datum van de afsluiting van de inschrijvingen.
Tot 01/06/2022 is de volledige terugbetaling van het voorschot gegarandeerd in geval van niet –
deelname.


---------------------------------------------------------Rondrit in Bretagne
03/07/2022 tot 09/07/2022
Inschrijvingsformulier

Naam :

Voornaam :

Straat :
Postcode :

nr :
Gemeente :

Telefoon :

Email :

GSM noodzakelijk tijdens de rondrit :
Allergieën / voedselintoleranties :

❑ schrijft zich in voor de rondrit « CBAC in Bretagne – 2022 »
Tweepersoonskamer – tweepersoonsbed
Tweepersoonskamer – twee éénpersoonsbedden
Tweepersoonskamer met terras - tweepersoonsbed
Tweepersoonskamer met terras - twee éénpersoonsbedden
Extra-kost superieure kamer
Eénpersoonskamer
Andere samenstelling









2.550€
2.550€
2.750€
2.750€
250€
1.650€
Ik bel de organisator op

TOTAAL

❑ stort de som van ………….. € op rekening BE29 3100 97560464 van CBAC - Flémalle
❑ is geïnteresseerd maar wenst meer inlichtingen alvorens in te schrijven en belt de organisator op.
Bij deze inschrijving bevestigt de piloot dat hij in orde is met de administratieve verplichtingen (rijbewijs,
verzekering, technische controle en andere), en in het bezit zijn van zijn gezondheidspas.
C.B.A.C. – asbl – Arrondissement de Liège
rue des Awirs, n° 8 – B-4400 FLEMALLE
 04/273.71.00 -  04/275.49.31
ING BE29 3100 97560464

www.cbac.be
E-mail : CBAC_1973@hotmail.com

