PROGRAMMA
Algemene beknopte informatie pelgrimsreis Indonesië/Reisnummer I
(wijzigingen voorbehouden)
Periode
Reisduur:

:

21 februari t/m 4 maart 2019
10 dagen en 2 reisdagen.

21 februari Vertrek Amsterdam met Garuda GA 89 16:45
22 februari Aankomst Jakarta 06:45
Verblijf in Shangri-La Jakarta ***** Grand Deluxe - Hotel in Jakarta.
Lunch en diner in het hotel.
23 februari Jakarta – Surabaya GA 448 15:45
Officieel bezoek met kranslegging aan de erevelden Ancol en Menteng Pulo.
Lunchbox van het hotel.
Vertrek naar de luchthaven voor vlucht naar Surabaya
Verblijf in Majapahit hotel ***** Grand Deluxe - Surabaya.
Diner in hotel.
24 februari Surabaya
Officieel bezoek en kranslegging op het ereveld Kembang Kuning
Lunch in hotel.
U brengt een bezoek aan de Taman Ria Kenjeran en maakt een citytour door China town.
Diner in restaurant Siti Ingil.
25 februari Surabaya
U brengt een bezoek aan Museum Sampoerna.
Lunch in Sampoerna House.
In de middag bent u vrij.
Diner in het hotel.
26 februari Surabaya
In Cafe Heerlijk Gelato volgt u een Batik Class.
Lunch in Kayanna restaurant.
In de middag bent u vrij of kunt u souvenirs kopen bij Mirota souvenirswinkel.
BBQ Diner in hotel.
27 februari Surabaya - Malang
Tweede bezoek aan het ereveld Kembang Kuning,
Herdenkingsdienst Slag in de Javazee.
Lunch in hotel.
Vertrek naar Malang
Verblijf in Shalimar hotel *****
Diner in hotel
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28 februari Malang
U maakt een dagtour naar de Wonosari Theeplantage.
Lunch in restaurant Djati Lounge
Malang city tour met een bezoek aan Toko Oen in Malang,
Diner in het hotel
1 maart Malang - Jakarta

GA 293 13:10

Vertrek naar de luchthaven voor vlucht naar Jakarta
Lunchbox van het hotel.
Verblijf in Shangri-La Jakarta ***** Grand Deluxe - Hotel in Jakarta.
Diner in hotel.
2 maart Jakarta
Tweede onofficiële bezoek aan de erevelden Ancol en Menteng Pulo (optioneel).
Lunch in restaurant Batavia Marina Sunda Kelapa.
Vrije middag
In de avond diner ten huize van de directeur Indonesië.

3 maart Jakarta – Amsterdam Vertrek met Garuda GA 88 22.45 aankomst Amsterdam 08.30

In de ochtend gelegenheid tot het kopen van souvenirs bij Pasaraya.
Lunch in hotel.
Vrije middag
Vroeg diner in hotel
18.30 Vertrek naar de luchthaven.
4 maart Aankomst Amsterdam met Garuda GA 88 7.20uur
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NADERE VOORWAARDEN EN BIJZONDERHEDEN.
•

De reis wordt in eigen beheer georganiseerd door de kantoren van de Stichting te Den Haag en Jakarta.
De groep wordt begeleid door een medewerk(st)er van de Stichting, die als reisleid(st)er zal
optreden. Voor hulp bij onverwachte medische en para – medische problemen zal tevens een arts
de groep vergezellen. Ook een geestelijke maakt deel uit van het begeleidend team.
De uitvoering van het landarrangement is opgedragen aan een goed en erkend lokaal reisbureau.

•

Deelname is in principe uitsluitend mogelijk voor nabestaanden van een familielid die op een als
hoofdbestemming aangemerkt te bezoeken ereveld begraven ligt of op een gedenkplaat met naam
herdacht wordt.

•

In Azië zijn hotels, restaurants en bezienswaardigheden absoluut niet ingericht op het ontvangen van
bezoekers die minder goed ter been zijn of anderszins beperkt zijn in hun doen en laten. Voor
deelname aan deze reizen moet men dan ook lichamelijk en geestelijk over een redelijke conditie
beschikken en men moet zichzelf kunnen verzorgen. Wij moeten deze voorwaarden stellen in het
belang van de deelnemer persoonlijk, maar ook in het belang van de groep en van de organisatie.
Men kan zich laten begeleiden, bij hoge uitzondering ook door een niet- familielid.

•

Deelnemers dienen een verklaring af te geven, die beoordeeld wordt door de medisch adviseur van de
Stichting. De Stichting behoudt zich bij twijfelgevallen het recht voor om een nader onderzoek door de
medisch adviseur te verlangen.
Wij verzoeken u, na ontvangst bevestigingsbrief over het doorgang vinden van de reis, het hiertoe
bestemde bijgevoegde formulier (Bijlage A) ingevuld en ondertekend in een gesloten enveloppe ter
attentie van de medisch adviseur van de Stichting te zenden.

•

Over de aan te bevelen vaccinaties kunt u advies inwinnen bij de GGD in uw regio, bij de huisarts,
of bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl).

•

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een paspoort dat tenminste nog zes maanden na afloop van de
reis geldig is, geen identiteitskaart! Voor Indonesië is een visum noodzakelijk. Dit visum is bij
aankomst in Indonesië verkrijgbaar. De kosten van het visum zijn voor rekening van de deelnemer.

•

Per groep wordt een collectieve reisongevallen- en bagageverzekering afgesloten met de hoogste
dekking (geen extra kosten).
Voor een eventuele annuleringsverzekering dienen de deelnemers zelf zorg te dragen.
Bij annulering uwerzijds zullen eventueel door ons gemaakte kosten zoals aanschaf vliegtickets etc. op
u verhaald worden.

•

De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van of beschadiging aan eigendommen
tijdens de reis, noch voor ziekte, verwondingen of ongevallen, dan wel de gevolgen daarvan.

•

Alle deelnemers ontvangen ongeveer 1 maand voor het vertrek een reisprogramma en aanvullende
documentatie met alle noodzakelijke aanwijzingen.

•

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om roepia’s te bestellen via de Oorlogsgravenstichting.
Deze zullen u in Indonesië overhandigd worden.

•

Nadere inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen onder nummer:
070 – 31.31.080, mevrouw Nancy Vink of Patricia Kerger van het reisbureau OGS.
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Betalingscondities :
Na de ontvangst van de bevestigingsbrief over de door u geboekte reis, bent u een aanbetaling
ad € 250,00, vermeerderd met de kosten van de door u bestelde bloemen en roepia’s, verschuldigd.
Wij verzoeken u dit bedrag z.s.m. over te maken op rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V.
rek.nr. NL53 ABNA 0246244097 o.v.v. Groepsreis 2019/I.
Het restant van de reissom – eventueel verhoogd met de toeslag(en) voor een
eenpersoonskamer - dient uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum te worden voldaan.
Bij annulering uwerzijds zullen wij geen bedrag restitueren en zullen de kosten op de deelnemer
worden verhaald. Wij adviseren u derhalve een annuleringsverzekering af te sluiten.
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ING: NL 98 INGB 0000 401 000

ABN AMRO: NL 53 ABNA 0246 244 097

BIC: INGBNL2A

BIC: ABNANL2A

KvK Haaglanden 41149180

