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Beste Toppers,
Bijgaand wat meer informatie over de ondernemerstrip van 2019.
Hans en Pascal zijn druk aan het kijken geweest naar leuke bestemmingen en
hebben dit jaar gekozen voor Newcastle.
We hopen dat jullie dit allemaal een leuke bestemming vinden en dat jullie gezellig
meegaan!
Voor vragen kun je bij Hans, Pascal of mij terecht.
Met reislustige groeten,
Marit Poelstra
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Ondernemersreis Top in uw Regio: Newcastle van 6 oktober – 9 oktober 2019
Heenvlucht: Zondag 06 oktober vertrek Amsterdam 08:35 aankomst Newcastle 08:45
Bij aankomst in Newcastle worden we per bus naar ons hotel gebracht waarna we deze dag ter vrije besteding hebben.
Wel willen wij graag in het kader van elkaar beter leren kennen vandaag een moment inplannen zodat iedereen in het kort even kan
vertellen wat zijn/haar werkzaamheden zijn.

Maandag 07 oktober:
Vandaag gaan we per bus op weg naar de door UNESCO beschermde Muur van Hadrianus, werelds best bewaarde Romeinse
grens. Hier gaan we onder begeleiding van een Nederlands sprekende gids een wandeling maken. De route hiervoor wordt nog voor
ons samengesteld.
Dinsdag 08 oktober:
Vandaag een vrije dag maar natuurlijk kan ik hier ook nog e.e.a. aan excursies aanbieden zoals Alnwick Castle (waar onder andere
gefilmd is voor Harry Potter en Downtown Abbey.
Of: Loop door de Victoria Tunnel: Voor een totaal ander perspectief op Newcastle ga je 30 meter onder de grond en wandel je door
de Victoria Tunnel. Gebouwd in 1842 voor het vervoer van kolen, maar al niet meer in gebruik sinds 1860 (behalve in WOII toen het
een schuilkelder was). Tegenwoordig kun je dit bijzondere stuk industrieel erfgoed van dichtbij bekijken onder begeleiding van een
gids.
Terugvlucht: Woensdag 09 oktober Vertrek Newcastle 17:30 aankomst Amsterdam 19:55

Ondernemersreis Top in uw Regio: Newcastle van 6 oktober – 9 oktober 2019
Prijs per persoon: € 463,50
Dit is inclusief:


Vluchten



Transfer bij aankomst



Hotel Jury’s Inn o.b.v. logies en ontbijt in een 2-persoonskamer



Excursie + wandeling Hadrians Wall met privébus en Nederlandssprekende gids

Niet inbegrepen:


Transfer op terugreis



Ruimbagage



Overige excursies en maaltijden



Verzekeringen



Toeslag 1-persoonskamer (€ 139,50 p.p. voor 3 nachten)



Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking van maximaal 9 personen)

Jurys Inn Newcastle 3* Scotswood Road Newcastle
De Jurys Inn Newcastle ligt in het centrum van de stad, op 500 meter van het treinstation van Newcastle. Dit hoel biedt grote, lichte
kamers met een eigen badkamer met een krachtige douche.
De ruime en moderne kamers van deze Jurys Inn zijn uitgerust met Dream-bedden, een flatscreen-tv met Freeview-zenders en een
grote badkamer met spa-toiletartikelen. Verder zijn er thee- en koffiefaciliteiten, een werkplek en een föhn.
U kunt elke dag goed beginnen met een ontbijtbuffet met warme en koude gerechten. Er is tevens een selectie àla-cartegerechten
verkrijgbaar. Verder kunt u genieten van biologische koffie, Twinings-thee en jam van Bonne Maman. Het moderne restaurant
serveert een internationaal menu voor het diner. U kunt terecht in de bar voor lunch, snacks en koffie.
Voor zakelijke gasten zijn er 9 vergaderzalen die zich allemaal op de 1ste verdieping bevinden. Elke kamer is volledig uitgerust en
biedt natuurlijke lichtinval. De Jurys Inn Newcastle biedt plaats aan 18 tot 100 personen. U vindt er ook een conferentiehal.
De accommodatie bevindt zich op een kort eindje wandelen van alle winkels, bars en restaurants. De winkelcentra Eldon Square en
The Gate zijn te voet in slechts 10 minuten bereikbaar. Het hotel is gevestigd op 200 meter van het wetenschapscentrum Centre for
Life en op 900 meter van de voetbalclub Newcastle United.

Voorwaarden
Deze offerte wordt onder de volgende condities uitgebracht:
Beschikbaarheid
Op dit moment zijn er 30 stoelen gereserveerd bij de KLM. Deze stoelen moet ik uiterlijk 2 april bevestigen.
Ook Jury’s Inn, de transfer en de bus staan reeds in optie. De genoemde prijzen zijn dus voor de 1 e 30 personen gegarandeerd tot 2 april.
Na deze datum zijn de prijzen op aanvraag.
ANVR voorwaarden
Op al onze diensten zijn de ANVR Voorwaarden van toepassing, waarvan wij u op verzoek een exemplaar kunnen toesturen. Acceptatie
van onze offerte impliceert tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden. The Travel Club is aangesloten bij het SGR
garantiefonds.
Verzekeringen
Wij raden u aan om goed verzekerd op reis te gaan: een zorgeloze vakantie! Mocht er tijdens de vakantie onverhoopt tóch iets mis
gaan, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien u reeds in het bezit bent van een verzekering voor uw reizen dan raden wij u aan
om deze te controleren of deze voldoende dekking biedt voor deze geplande vakantie. Wij kunnen deze verzekering geheel vrijblijvend
voor u vergelijken met onze aanbieder, wij verwachten dat u hiermee voordeel kunt behalen.
Gegevens en reisdocumenten
De naam in uw vliegticket dient overeen te komen met de naam op uw identiteitsbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die
voortvloeien. U bent zelf verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten, visa of andere documenten. Wilt u de actuele informatie weten
over de vereisten voor de bestemming waar u naar toe wilt reizen, raadpleeg dan altijd www.cibt.nl.
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