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Kunst- en cultuurreis naar Umbrië   Uw reisorganisator   

22-09-2018 | 30-09-2018     Sietske van der Maat 
 

E. s.vandermaat@srctravel.nl 

         T. 050 3 663 235 

 
 

 

Beleef Umbrië met Uit de Kunst en SRC Reizen op Maat 

 
Kunst en cultuur in het groene hart van Italië 
9-daagse vliegreis met excursies per touringcar en stadswandelingen te voet 

Zaterdag 22 t/m zondag 30 september 2018 

 

Umbrië 

Verstopt tussen de heuvels en valleien van een weelderig landschap liggen eeuwenoude 
kerken en statige paleizen, authentieke plaatsjes met fotogenieke steegjes en mooie pleintjes 
waar “hangouderen” gemoedelijk op bankjes bijkletsen en vindt men een heerlijke, Umbrische 

boerenkeuken en verrassend veel parels en pareltjes der kunstgeschiedenis… 

Umbrië is een schilderachtig decor en Uit de Kunst ~ Saskia Goddijn heeft een prachtig script 
vol verrassingen voor jullie in petto!  

 

  

mailto:s.vandermaat@srctravel.nl
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Variatie  

Deze reis heeft van alles te bieden: schitterende vergezichten en kunsthistorische inzichten, een 

heerlijke proeverij van streekproducten en – naturalmente – wijn, comfort, bezichtigingen in 

groepsverband, maar ook ruimte voor eigen invulling en beleving.  

 

 

 

Hotel  

 

We logeren in het mooie, klassiek-Italiaanse 4-sterren hotel La Rosetta in het hart van de historische 

en levendige stad Perugia. De fraaiste bezienswaardigheden liggen op loopafstand. Het hotel heeft een 

gezellig terrasje en in het restaurant worden authentieke streekgerechten geserveerd, naar wens in 

het idyllische binnenhofje en om de hoek zijn vele andere fijne eetgelegenheden te vinden in het 

sfeervolle centrum. (zie ook: Praktische Zaken, Hotel). 

 

 

Diners  

 

Op enkele diners na (eerste avond en laatste avond in Umbrië), wordt er gedineerd op eigen 

gelegenheid; een heel deel van de culinaire ervaring is dus geheel naar eigen wensen en behoeften in 

te vullen. In ons hotel is ook een uitstekend restaurant waar Umbrische gerechten met een eigentijds 

tintje worden geserveerd.  

 

Vliegreis met transfer naar en van de luchthavens 

 

Wie vanuit het Noorden vertrekt: de reis naar de luchthaven is geregeld en dus comfortabel en 

ontspannend. Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers erbij brengt een touringcar ons 

naar de luchthaven. 
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Umbrië, kunst- en cultuurreis  

 

Dag tot dag 

 
Dag 1. Zaterdag 22 september: Op reis!  

Een comfortabele touringcar brengt ons vanaf de opstapplaatsen in het Noorden naar de luchthaven. We landen in 
Rome, waar een touringcar klaar staat om ons naar onze standplaats te brengen (Rome – Perugia: 171 km).  
 
We logeren in het uitstekende viersterrenhotel La Rosetta waar we deze eerste avond gezamenlijk dineren.   
 
Dag 2. Zondag 23 september: Kleurrijk glas-in-lood, middeleeuwse monumentaliteit en eigentijdse 
gezelligheid (te voet, totaal ca. 3 km)  

 
Vandaag verkennen we “onze eigen” stad Perugia! 
 
In het centrum van Perugia is het gezellig: studentikoze studenten (de universiteit van Perugia is een van de oudste 
van Europa), dames en heren in (mantel-) pak en hangouderen hangen gemoedelijk om de blikvanger van de stad 

heen: de schitterende Fontana Maggiore. 

 
Na de lunch op eigen gelegenheid bezoeken we een 15e-eeuws pand waarin zich een atelier en museum verbergt: 
Studio Moretti Caselli, waar we inzicht krijgen in de kunst van het glas-in-lood. We zien materialen en leren er 
meer over de techniek, van schets tot bakproces.  
 
Daarna is er nog volop gelegenheid om straatjes en bezienswaardigheden op eigen wijze en naar eigen interesses 
te verkennen.  

 
Diner op eigen gelegenheid in Perugia.  
 
 
 
 
 

http://www.studiomoretticaselli.it/
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Dag 3. Maandag 24 september: fotogenieke straatjes en een kunsthistorisch hoogtepunt in het 
pittoreske Spello en bruisende watervallen (totaal 189 km)  
 
In Spello wacht ons een verrassend kunsthistorisch hoogtepunt: Renaissancistische frescoschilderingen van 
kunstenaar Pinturicchio! Na deze ervaring is er gelegenheid om te struinen, sfeer en lokale lekkernijen te proeven 
in het lieflijke plaatsje.   
In de middag nemen we een kijkje bij de indrukwekkende Cascate delle Marmore: watervallen met een valhoogte 

van 165 meter, door de Romeinen aangelegd in de 3e eeuw voor Christus.  
 
 

 
 
Terug in het hotel staat er een korte lezing met PowerPointpresentatie op het programma over de 
frescoschilderingen van Giotto (en assistenten) die in Assisi een voor zijn tijd ongelooflijk moderne en buitengewone 
schilderkunstige prestatie leverde.  

 
Diner op eigen gelegenheid in Perugia. 
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Dag 4. Dinsdag 25 september: Sint Franciscus en Giotto in Assisi (totaal ca. 49 km)  
 
Deze dag staat in het teken van de bekende en geliefde Sint Franciscus – en van de opmerkelijk moderne kunstenaar 
Giotto: we gaan naar Assisi! 
 

De stad is op Rome na het belangrijkste religieuze centrum van Italië – en dat merk je! Het wemelt er van de 
pelgrims – en kunstliefhebbers! Gelukkig gaan we stil staan (en worden) van de fresco’s in de beroemde basiliek.  
 
 

 
 
 

Na de lunch– en rustpauze in het mooie centrum kijken we nog rond in een andere kerk die met Sint Franciscus te 

maken heeft: de Santa Maria degli Angeli.  
 
Diner op eigen gelegenheid.  
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Dag 5. Woensdag 26  september:  Verleden en heden in  Spoleto en klein, uniek Montefalco (totaal ca. 

49 km)  

Vandaag verkennen we eerst prachtig Spoleto.  

 

 
Natuurlijk gaan we naar de Dom met de kleurrijke fresco’s van Filippo Lippi en wandelen we naar de Ponte delle 
Torri. Zowel de aanblik als het panorama vanaf de brug is adembenemend.  

Na de lunchpauze gaan we kijken hoe dit (linksonder) in Spoleto hand in hand gaat met dit (rechtsonder) in het 
Museum van Moderne en Eigentijdse kunst, gehuisvest in het oude Palazzo Collicola, waar moderne Italiaanse 
kunst te zien is, maar ook een Sol LeWitt–zaal.  

  
 
In de namiddag bezoeken we Montefalco: ‘het balkon van Umbrië’, zo genoemd vanwege de prachtige ligging. 
Na in de Dom de frescocyclus van de beroemde schilder Benozzo Gozzoli bewonderd te hebben, mogen we de 
beroemde wijn van deze plek proeven: de Sagrantino di Montefalco.  

 

Diner op eigen gelegenheid. 
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Dag 6. Donderdag 27 september: Hemel en hel, licht en duisternis in Orvieto (totaal ca. 155 km)   

 
Vandaag bezoeken we Orvieto, hooggelegen op de top van een tufsteenrots. Een absoluut hoogtepunt is de Dom. 
Op de façade zijn de verfijnde, maar soms ook gruwelijke reliëfs te bewonderen en in de San Brizio-kapel staat ons 
een schouwspel te wachten: een meterslange, kleurrijke en tot de verbeelding sprekende Apocalyps van Luca 
Signorelli.  
 
Na de lunch duiken we geschiedenis van Orvieto in! In Orvieto werden namelijk al eeuwen geleden grotten en 

gangen in de tufstenen rots onder de huizen en paleizen uitgehakt, die als kelder en opslagplaats gebruikt 
werden. Die gaan we bekijken!  
 
Diner op eigen gelegenheid in Perugia 
 

 

  



 

 

 Umbrië kunst- en cultuurreis  

 
 

 
 
 
 

 

 

Dag 7. Vrijdag 28 september: Tuttig keramiek en Bizarre Buzzi (totaal ca. 105 km) 
 
We vertrekken naar het unieke, klein kappelletje Madonna del Bagno (ook wel: Madonna dei Bagni) en nemen 
een kijkje in het keramiek-stadje Deruta.  
 

 
 
In de middag staat ons een surrealistische ervaring te wachten: we gaan naar een bizarre “stad” aangelegd door 
de Milanese architect Tomaso Buzzi. 
 
Diner op eigen gelegenheid in Perugia.  
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Dag 8. Zaterdag 29 september: Perugia & chocolade (totaal 17 km)  

In de ochtend is er gelegenheid om Perugia op eigen gelegenheid te beleven. Wordt het een bezoek aan de Dom? 
Het Collegio del Cambio? De Galleria Nazionale dell’Umbria? Shoppen?  Of gewoon lekker slenteren door de 
pittoreske straatjes?  

 
Na lunchtijd gaan we naar La Casa del Cioccolato om een tour te maken in het museum van chocoladehuis 
Perugina én natuurlijk om chocolade te proeven!    
 
We dineren deze laatste avond in Italië gezamenlijk.    
 

 

 
Dag 9. Zondag 30 september: afscheid van Umbrië, aankomst in Nederland  
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Praktische zaken 

Umbrië met Uit de Kunst en SRC Reizen op Maat 
Kunst en cultuur in het groene hart van Italië 

 
9-daagse vliegreis met excursies per touringcar en stadswandelingen te voet 

Zaterdag 22 september t/m zondag 30 september 2018 

 

Organisatie: de reis wordt georganiseerd door SRC Reizen in Groningen. Het programma is samengesteld 

en wordt uitgevoerd door Uit de Kunst! - Saskia K. Goddijn. SRC Reizen is een reisorganisatie en 

aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds.  
 

Toelichting organisatie:   

De reis is bedacht en wordt begeleid door Uit de Kunst, Saskia Goddijn. De reis wordt georganiseerd 

door een reisorganisatie: SRC Reizen in Groningen.  

Het honorarium van bedenkster en begeleidster Saskia Goddijn en de kosten van zaken zoals vervoer, 

verblijf en entrees maken deel uit van de uiteindelijke reissom, die geïnd wordt door Saskia Goddijn. De 

reissom wordt na aftrek van het honorarium doorgeven aan de reisorganisatie.  

 

Dit betekent dat:   

De reis geboekt wordt bij de reisorganisatie (SRC Reizen), via Saskia Goddijn.  

Saskia Goddijn niet aansprakelijk is voor eventuele problemen die te maken hebben met de 

daadwerkelijke organisatie van de reis, zoals het vervoer en hotels, daarvoor is de reisorganisatie SRC 

Reizen, verantwoordelijk.  

Indien u genoodzaakt bent een geboekte reis te annuleren, u de bij SRC Reizen geboekte reis ook 

annuleert bij SRC Reizen.   

 

Reissom: € 1598,00 per persoon 

Toeslag eenpersoonskamer: € 250,00 per persoon 

De ticketprijs is afhankelijk van het aantal beschikbare stoelen op het moment van de boeking. Voor 

het berekenen van uw reissom zijn wij uitgegaan van de ticketprijs op het moment dat we deze 

tekst gemaakt hebben. De reissom kan daarom wijzigen zijn als u boekt. 

Directe aanbetaling: € 350,00 per deelnemer. 

Het resterende bedrag dient 6 weken voor vertrek 

overgemaakt te zijn. 
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Reissom inclusief: 

• Transfer per touringcar opstapplaatsen Groningen/ Friesland – Schiphol  

• Vlucht Schiphol – Rome v.v.  

• Luchthavenbelasting en heffingen 

• Ruimbagage  

• Transfer per touringcar luchthaven Rome - hotel in Perugia  

• 8 overnachtingen in uitstekend viersterrenhotel op basis van tweepersoonskamers (voor 

eenpersoonskamers geldt een toeslag) 

• Ontbijt dag 2 t/m 9  

• Excursies zoals omschreven 

• Comfortabele touringcars en ervaren chauffeurs  

• Inleidingen en begeleiding van kunsthistoricus Saskia Goddijn 

• Entreegelden en daarbij horende groepsreserveringen en eventuele rondleidingen  

• Wijnproeverij met hapjes in Montefalco  

• Korte lezing met PowerPoint in hotel  

• Diner in hotel in Perugia dag 1 

• Authentiek diner in Perugia dag 8 (exclusief consumpties)  

• Audiosysteem  

• Transfer per touringcar hotel in Perugia - luchthaven Rome  

• Transfer per touringcar Schiphol - uitstapplaatsen Groningen/ Friesland 

• Calamiteitenfonds  

• Toeristenbelasting  

 

Niet inbegrepen: 

• Lunches  

• Diners m.u.v. dag 1 en dag 8  

• Alle consumpties m.u.v. wijnproeverij in Montefalco  

• Fooien lokale gidsen & chauffeurs  

• Reis- en/of annuleringsverzekering 
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Minimum aantal deelnemers: 20 

Maximum aantal deelnemers: 36 

Uiterlijke inschrijfdatum: 6 juni 2018 

Reissom: € 1598,00 per persoon 

Toeslag eenpersoonskamer: € 250,00 per persoon 

Directe aanbetaling: € 350,00 per deelnemer. 

Het resterende bedrag dient 6 weken voor vertrek overgemaakt te 

zijn. 

 

Reserveren 

Mogen we deze reis voor u boeken? 

 

Zend een mail naar Uit de Kunst, Saskia Goddijn  

 

saskiagoddijn@gmail.com  

 

met de volgende gegevens:  

- De eerste voornaam en de geboorteachternaam (meisjesnaam) zoals die vermeld staat in 

het paspoort/ op de ID-kaart (NB. Wees nauwkeurig!)  

- De geboortedatum 

- Een thuisblijversnummer: bij calamiteiten moeten we de thuisblijvers zo snel mogelijk 

kunnen bereiken 

- E-mailadressen 

- Het mobiele telefoonnummer 

- Het polisnummer van de reisverzekering en de naam van de verzekeringsmaatschappij 

 

Betaling  
 
Maak het voorschot à 350,00 per deelnemer over op bankrekeningnummer  
NL27ABNA0527827320  

(NB. Alle 0’s in dit nummer zijn nullen)   
t.n.v. S.K. Goddijn te Groningen  
o.v.v. UMBRIA 2-2018   

 
Zodra deze opgave en het voorschot binnen zijn, komt men op de definitieve deelnemerslijst en heeft 
men zich verplicht tot deze reis. Denk daarom om een annuleringsverzekering! 
 

• Opties op deze reis zijn niet mogelijk.  
• Het is niet mogelijk om te wachten met het overmaken van het voorschot totdat men de bevestiging van de 

reis heeft ontvangen. Voorschot hoort bij opgave.   
• Om een juiste afwikkeling van de reis te garanderen is het beslist noodzakelijk dat er op tijd betaald 

wordt. Deelname aan de reis is alleen mogelijk als de volledige reissom is betaald. 

 
 

mailto:saskiagoddijn@gmail.com
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Vervoer 

 

 
 

Vluchtschema 

 

22 september 2018: Amsterdam – Rome AZ107 12.15 –  14.25 uur  

30 september 2018: Rome – Amsterdam AZ110  14.10 – 16.40 uur 

 

Let op:  

• De vluchten worden uitgevoerd door Alitalia 

• Het vluchtschema is onder voorbehoud van wijzigingen  

 

Luchthavenbelasting en heffingen 

De reissom is inclusief alle luchthavenbelastingen en heffingen. Pas als uw vliegtickets zijn 

uitgegeven/geprint, kunnen eventuele prijswijzigingen van de luchtvaartmaatschappij, niet meer 

aan u worden doorberekend. 

 

Annuleringsvoorwaarden Vliegticket 

Na het boeken van uw reis zijn uw vliegtickets volledig betaald en niet meer kosteloos te annuleren 

of te wijzigingen. Als u annuleert nadat uw reis is bevestigd, bent u 100% van de kosten van de 

uitgegeven vliegtickets aan ons verschuldigd plus voor het restant van de reissom een 

annuleringsvergoeding conform de ANVR-Reisvoorwaarden (artikel 12). Kijk voor meer informatie op 

www.anvr.nl. 

 

Hotel 

La Rosetta in Perugia  

Zie ook: http://www.albergolarosettaperugia.com 

Albergo Ristorante La Rosetta is een klassiek en comfortabel viersterren hotel op loopafstand van de 

fraaiste bezienswaardigheden en gezellige restaurantjes van Perugia. Het hotel heeft een terrasje aan 

de voorkant en aan het idyllische binnenhofje is een uitstekend restaurant waar authentieke 

streekgerechten geserveerd worden.  De kamers zijn allemaal comfortabel ingericht, maar (let op!): 

allemaal verschillend! Kamers zijn met eigen badkamer en wc. Op iedere kamer is een minibar, 

airconditioning, kluis, televisie en een föhn. Vanzelfsprekend heeft het hotel een lift en gratis Wifi.  
 

 
 
 

 

  

http://www.anvr.nl/
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Grensdocumenten 

Voor vliegen en een verblijf in Italië heeft u een geldig paspoort/ ID-kaart nodig!  

Vergeet het niet!  

 

Informatie  

Ongeveer 10 tot 14 dagen voor vertrek ontvangt u een reisbrief van Uit de Kunst, Saskia Goddijn.  

 

Wijzigingen voorbehouden 

Onder al onze reisbeschrijvingen staat de zin ‘Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden’. We 

hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele keer 

en om verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen.  

Op (inter-) nationale en/of religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een 

andere volgorde worden uitgevoerd. Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen 

te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 

 

Preferenties en essenties 

Bij boeking van de reis kunnen bepaalde wensen, zogenaamde preferenties, worden opgeven. We 

proberen zo veel mogelijk aan deze speciale wensen te voldoen. Of dat lukt, is vaak afhankelijk van de 

uiteindelijke dienstverlener, zoals een hotelier. We kunnen dit dus niet garanderen dat er aan een 

preferentie wordt voldaan, en er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan het doorgeven van 

een preferentie. Wilt u zeker weten dat er rekening met een situatie wordt gehouden? Geef dan een 

‘essentie’ door. Hieraan zijn extra kosten verbonden. 

 

ANVR en SGR 

SRC-Cultuurvakanties is aangesloten bij de ANVR en de SGR. De ANVR stelt hoge eisen aan het 

lidmaatschap. Ook bevordert de ANVR de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. Als een 

reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR, weet u dat er duidelijke rechten en plichten zijn voor u en 

voor de reisorganisatie met wie u op reis gaat. Kijk voor de voorwaarden op www.anvr.nl. De SGR 

geeft de garantie dat u de (vooruit) betaalde reissom terugkrijgt als de touroperator, de vervoerder of 

de accommodatieverschaffer door financieel onvermogen, zoals een faillissement, de reis of een 

onderdeel ervan niet door kan laten gaan. Als u dan al op reis bent zorgt de SGR voor de terugreis. 

Kijk voor meer informatie over deze organisatie www.sgr.nl. 

 

Calamiteitenfonds 

SRC-Cultuurvakanties is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Al onze reizen vallen 

dus onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat iemand die deelneemt 

aan een door ons georganiseerde reis, (een deel van) de reissom terugkrijgt als wij de reis als gevolg 

van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Ook krijgt u de noodzakelijke meerkosten 

vergoed als we door een calamiteit de reis moeten aanpassen of als wij u vervroegd moeten 

repatriëren. Kijk voor meer informatie over deze garantieregeling op www.calamiteitenfonds.nl. 

 

  

http://www.anvr.nl/
http://www.sgr.nl/
http://www.calamiteitenfonds.nl/
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Verzekeringen 

SRC werkt samen met Unigarant Verzekeringen. Unigarant is 100% dochter van de ANWB. 

Unigarant is de specialist in verzekeringen voor reizen en recreatie. Unigarant heeft een zeer 

compleet assortiment reis- en annuleringsverzekeringen, afgestemd op de behoeften van de 

reiziger. 

 

De voordelen van Unigarant-verzekeringen zijn: 

• Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale 

• Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd 

• Af te stemmen op uw persoonlijke situatie 

• Unigarant bezit het Keurmerk Klantgericht verzekeren 

• Ruime voorwaarden en coulante schadebehandeling 

• Klanten waarderen de schadeafhandeling van Unigarant met een 8,4. 

 

Premie reisverzekering 

De premie van de kortlopende reisverzekering Europa Uitgebreid* is € 2,40.  

De genoemde premie is de premie per persoon per dag. We berekenen per boeking € 5,00 poliskosten, 

plus 21% assurantiebelasting over de poliskosten. Wilt u meer weten kijk dan naar de 

polisvoorwaarden voor de kortlopende reisverzekering op: 

www.unigarant.nl/media/documenten/unigarant_verzekeringen/reis-en-

recreatie/reis/reis_kort/voorwaarden_reis_en_ann_kort_0414.pdf 

Annuleringsverzekering 

Op sommige situaties kunt u zich niet voorbereiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekte, werkloosheid 

of overlijden. Dit zijn onverwachte gebeurtenissen die ervoor zorgen dat u niet meer op vakantie kunt. 

De annuleringsverzekering van Unigarant biedt u zekerheid als uw vakantie onverwachts niet door kan 

gaan of als u uw vakantie moet afbreken. Ook worden de kosten van vluchtvertragingen van acht uur 

of langer vergoed. 

 

Premie annuleringsverzekering 

De premie van de Reis Garant Plan-annuleringsverzekering is 6.5% van de totale reissom, plus 21% 

assurantiebelasting over de premie. Wij berekenen per boeking € 5,00 poliskosten, plus 21% 

assurantiebelasting over de poliskosten. 

Wilt u meer weten kijkt u dan naar de polisvoorwaarden op: 

www.unigarant.nl/media/documenten/unigarant_verzekeringen/reis-en-

recreatie/reis/reis_kort/voorwaarden_reis_en_ann_kort_0414.pdf 

 

Kortlopend of doorlopend? 

Gaat u één keer per jaar op vakantie? Dan is de kortlopende reisverzekering de perfecte keus. Gaat 

u ook wel eens een weekendje weg of gaat u vaker op vakantie? Dan is de doorlopende 

reisverzekering een goede oplossing. Bij meer dan 20 dagen per jaar is de doorlopende 

reisverzekering al goedkoper. Ook bij een dagje weg bent u verzekerd. 

 

Is de totale reissom van de vakanties, weekendjes weg, dagtrips en concerten in een jaar hoger 

dan € 750,-? Dan is een doorlopende annuleringsverzekering al gauw goedkoper. Informeer bij 

ons naar de mogelijkheden.  

  

http://www.unigarant.nl/media/documenten/unigarant_verzekeringen/reis-en-recreatie/reis/reis_kort/voorwaarden_reis_en_ann_kort_0414.pdf
http://www.unigarant.nl/media/documenten/unigarant_verzekeringen/reis-en-recreatie/reis/reis_kort/voorwaarden_reis_en_ann_kort_0414.pdf
http://www.unigarant.nl/media/documenten/unigarant_verzekeringen/reis-en-recreatie/reis/reis_kort/voorwaarden_reis_en_ann_kort_0414.pdf
http://www.unigarant.nl/media/documenten/unigarant_verzekeringen/reis-en-recreatie/reis/reis_kort/voorwaarden_reis_en_ann_kort_0414.pdf
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Minimum aantal deelnemers: 20 

Maximum aantal deelnemers: 36 

Uiterlijke inschrijfdatum: 6 juni 2018 

Reissom: € 1598,00 per persoon 

Toeslag eenpersoonskamer: € 250,00 per persoon 

Directe aanbetaling: € 350,00 per deelnemer. 

Het resterende bedrag dient 6 weken voor vertrek overgemaakt te 

zijn. 

 

Reserveren 

Mogen we deze reis voor u boeken? 

 

Zend een mail naar Uit de Kunst, Saskia Goddijn  

 

saskiagoddijn@gmail.com  

 

met de volgende gegevens: . 

- De eerste voornaam en de geboorteachternaam (meisjesnaam) zoals die vermeld staat in 

het paspoort/ op de ID-kaart (NB. Wees nauwkeurig!)  

- De geboortedatum 

- Een thuisblijversnummer: bij calamiteiten moeten we de thuisblijvers zo snel mogelijk 

kunnen bereiken 

- E-mailadressen, indien aanwezig 

- Het eigen mobiele telefoonnummer 

- Het polisnummer van de reisverzekering en de naam van de verzekeringsmaatschappij 

 

Betaling  
 
Maak het voorschot à 350,00 per deelnemer over op bankrekeningnummer  

NL27ABNA0527827320  
(NB. Alle 0’s in dit nummer zijn nullen)   
t.n.v. S.K. Goddijn te Groningen  

o.v.v. UMBRIA 2-2018   
 
Zodra deze opgave en het voorschot binnen zijn, komt men op de definitieve deelnemerslijst en heeft 
men zich verplicht tot deze reis. Denk daarom om een annuleringsverzekering! 
 

• Opties op deze reis zijn niet mogelijk.  

• Het is niet mogelijk om te wachten met het overmaken van het voorschot totdat men de bevestiging van de 
reis heeft ontvangen. Voorschot hoort bij opgave.   

• Om een juiste afwikkeling van de reis te garanderen is het beslist noodzakelijk dat er op tijd betaald 

wordt. Deelname aan de reis is alleen mogelijk als de volledige reissom is betaald. 

 

 

mailto:saskiagoddijn@gmail.com

