De Muzikale Donau

Van 6 tot 13 november 2022
OPTIONELE EXCURSIES Ik wens deel te nemen aan:
Paleis vanSchönbrunn (€ 55)
Art Nouveau in Wenen en het Belvedere Museum (€ 55)
De Donauknie (€ 50)
Stadsbezoek Linz (€ 20)
Herdenkingsplaats Van Mauthausen (€ 50)

❏
❏
❏
❏
❏

Gelieve AL UW GEGEVENS in hoofdle4ers in te vullen

PERSOONLIJKE GEGEVENS
PERSOON 1

PERSOON 2

Titel

Titel

Oﬃciële naam

Oﬃciële naam

Oﬃciële voornaam

Oﬃciële voornaam

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Straat + nr.

Straat + nr.

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Land

Land

Telefoon / GSM

Telefoon / GSM

E-mail

E-mail

ο ID NUMMER

ο ID NUMMER

Geldig van - tot

Geldig van - tot

Plaats van uitgiPe

Plaats van uitgiPe

NaQonaliteit

NaQonaliteit

Ik verklaar “FIT TO TRAVEL” te zijn (ﬁt om te reizen).

Ik verklaar “FIT TO TRAVEL” te zijn (ﬁt om te reizen).

Indien u een medische behandeling volgt, gelieve deze te melden.

Indien u een medische behandeling volgt, gelieve deze te melden.

ο JA

ο NEE

ο JA

EMERGENCY CONTACT GEGEVENS

KAJUIT

Naam

Categorie

4

Verwantschap

Kajuitnummer

°230

Telefoon / GSM

ο NEE

ο DUBBLE 2 bedden ο DUBBLE 1 groot bed ο
TRIPLE
ο QUADRUPLE ο SINGLE ο DUBBLE SINGLE
USE

VARIA In de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw opmerkingen en wensen.
Tafels (voorkeur van tafel hangt af van de beschikbaarheid en wordt bevesQgd aan boord)

| ο4

ο6

ο8

ο Geen voorkeur

Bepaald dieet/allergieën, gelieve de naam van de persoon te vermelden en een omschrijving van het dieet/allergieën:
Vrienden aan boord, gelieve de naam van uw vrienden te vermelden die met u meereizen:
Andere
ο Huwelijksverjaardag
ο
ο

ο Huwelijksreis

ο ...

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van All Ways - alsook deze te aanvaarden.
Ondergetekende aanvaardt ook het programma met de reisbeschrijving en de bijzondere voorwaarden van de gekozen verzekering
dat hij uitdrukkelijk verklaart ontvangen te hebben.

DATUM:...../...../.....

HANDTEKENING:

❏ Ik wens een verzekering af te sluiten.
Duid de formule aan die u wenst.
❏ Ik wens geen verzekering af te sluiten

REISVERZEKERINGEN

Vertrek in alle rust
Omdat we bij Rivages du Monde weten dat een reis best in alle gemoedsrust wordt voorbereid en daarna
ook beleefd, bevelen wij u aan om in te tekenen op één van de facultatieve verzekeringen die u worden
aangeboden bij boeking van uw cruise. Er zijn meerdere opties om aan ieders wens te voldoen.

4 formules waaruit u kunt kiezen
VERZEKERING
MEDISCHE BIJSTAND
EN REPATRIERING

Geniet van Medische Bijstand, 24u/24 en 7/7
tijdens uw vakantie. Uw medische kosten worden
terugbetaald tot € 152 500.

Tarief :
€ 30
per persoon

❏

MULTIRISICO
VERZEKERING

Kies voor de Multirisico verzekering die dezelfde dekkingen
biedt als onze "Bijstands- en repatriëringsverzekering" en
u bent gedekt tot een maximum van € 8 000 per persoon in
geval van annulering van uw reis voor vertrek. Dit contract
dekt ook verlies, diefstal of schade aan uw bagage en
vergoedt u in geval van een onderbreking van uw reis…

Tarief :
4,75 %
van de prijs
van uw reis

❏

MULTIRISICO
VERZEKERING
HOGE BIJDRAGE

De dekking is identiek aan de Multirisico verzekering
en dekt uw reis voor een bedrag hoger
dan € 8 000 per persoon.

Tarief :
6,30 %
van de prijs
van uw reis

AANVULLENDE
VERZEKERING
KREDIETKAART
HOGE BIJDRAGE

Deze verzekering is een aanvulling op de dekkingen van
uw prestige kredietkaart (Visa Gold, Mastercard Gold,
Mastercard Platinum,..). Profiteer van uitgebreide waarborgen
en garanties en een terugbetaling van bedragen die niet
door uw kredietkaart worden gedekt indien uw reisbudget
minder dan € 8000 per persoon bedraagt.

Tarief :
3%
van de prijs
van uw reis

De verzekeringspolissen dekken nu de gevolgen van de epidemieën en pandemieën
zoals COVID19 zonder dat dit gevolgen heeft op uw verzekeringstarief.
De gedetailleerde beschrijving van de dekkingen van al deze verzekeringen, kan
u raadplegen op onze website www.rivagesdumonde.be of u kan ze opvragen bij onze cruiseconsulenten.
Zij adviseren u graag met het kiezen van de formule die het beste beantwoordt aan uw wensen.
Met onze partners

❏

❏

