BERLIJN
vrijdag 15 november t/m maandag 18 november 2019
Tijdens deze stedentrip kom je ogen tekort. Deze bruisende metropool in Duitsland
kent vele gezichten. Overal laten interessante bezienswaardigheden het rijke
verleden van de Duitse hoofdstad zien waaronder het Joods Monument, Checkpoint
Charlie en de Berlijnse Muur. Wie het verleden even los wil laten kan gaan shoppen
op de Kurfürstendamm of een van de talloze musea bezoeken op Museuminsel.
Heenreis: Vrijdag 15 november 2019 om 07.00 uur, tegenover hoofdingang MUMC
Terugreis: Maandag 18 november 2019, vertrek na ontbijt ± 10.00 uur, aankomst
MUMC omstreeks 20.00 uur
Prijs:

PVA leden € 150,Introducé € 180,- (maximaal 1 introducé, minimumleeftijd 16 jaar)
Toeslag 1-persoonskamer: € 60,- (3-persoonskamer op aanvraag)

Wat is in de reissom inbegrepen:
 Vervoer per luxe touringcar
 Hotelaccommodatie op basis van logies en ontbijt in het centraal gelegen hotel
Park Inn by Radisson**** aan de Alexanderplatz
 Toeristenbelasting
 Vrijblijvend:
o op zaterdag voormiddag 3 uur durende stadsrondrit Oost-Berlijn
o op zondag voormiddag 3 uur durende stadsrondrit West-Berlijn
Reis en/of annuleringsverzekering
 Bij annulering dient de reservering aan PVA te worden teruggegeven, die
bekijkt vervolgens of er personen van de reservelijst kunnen instromen
 Het is niet toegestaan om de reservering eigenhandig aan derden door te
verkopen
 U dient zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Inschrijven:
 Inschrijven betekent betalen door middel van automatische inhouding op het
salaris van juni 2019
 Indien u geen salaris van het MUMC ontvangt, dient het verschuldigde bedrag
voor 1 juni 2019 overgemaakt te worden op rekeningnummer IBAN: NL38 INGB
0007 5586 43 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. PVA onder vermelding van naam
inschrijver en PVA Berlijn 2019
 Indien uw introducé salaris ontvangt van het MUMC, zal zijn/haar deel
rechtstreeks van dat salaris worden ingehouden.
Vanaf maandag 8 april 2019 kunt u online inschrijven (tot maandag 20 mei 2019 of
zolang beschikbaar) via deze link of https://betawerkbv.formstack.com/forms/berlijn
Digitaal inschrijven verdient de voorkeur, indien dit voor u niet mogelijk is,
kunt u zich bij het Servicebureau FB (laten) inschrijven.

LET OP: U DIENT TE BESCHIKKEN OVER EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS

