Mensen met en zonder een beperking samen naar Lourdes

www.kijolo.be
Brugge, 3/02/2019

Beste KiJoLo-deelnemer,

Het nieuwe jaar is pas ingezet, maar wij zitten al met onze gedachten bij de zomer… En voor ons
hoort daar een fantastische KiJoLo-reis naar Lourdes bij! Achter de schermen begonnen we al met de
voorbereidingen, dus het is hoog tijd om van ons te laten horen!
Net zoals andere jaren kunnen we voor de praktische kant van de reis steunen op de overkoepelende
groep van Vlaanderens Bedevaarten. Je kan echter voor alles bij ons terecht – wij geven de nodige
informatie door aan Vlaanderens Bedevaarten. In Lourdes zelf volgen we zoals steeds ons eigen
programma, gekenmerkt door een mooi evenwicht tussen bezinning en ontspanning.
Hieronder vind je de praktische informatie voor de komende reis:


Dit jaar gaat de reis door van 16 tot en met 22 juli 2019.



De prijs voor onze deelnemers bedraagt dit jaar € 650,00. Het all-in-verblijf in Accueil Notre
Dame én de treinreis zit in deze prijs inbegrepen.



Een annulatieverzekering bedraagt € 20,00, maar is niet verplicht.



We reizen met de TGV en vertrekken vanuit het station van Tourcoing. Op 22/07 komen
we opnieuw aan in dit station. De treinuren worden later doorgegeven.



Is de verplaatsing naar Tourcoing moeilijk voor jou, dan kan je gebruik maken van een bus
die je naar Tourcoing brengt. Deze bus heeft op 15/07 stopplaatsen in Brugge, Roeselare en
Kortrijk. Op 21/07 rijdt de bus vanuit Tourcoing naar de respectievelijke opstapplaatsen.
Als je hiervan gebruik wilt maken, betaal je een extra bijdrage van € 25,00.

Wil je graag mee? Stuur of mail dan tegen uiterlijk 20 februari 2019 het antwoordstrookje terug. Wij
sturen je dan een factuur met het juiste bedrag. Je inschrijving is definitief wanneer het correcte bedrag
is overgeschreven.
Indien dit bedrag voor jou te hoog is, kan eventueel een regeling worden getroffen. Hiervoor neem je
contact op via kijolo.lourdes@gmail.com of via 0477/376077 (Els), 0479/784610 (Nele) of
0498/038706 (Griet).

Met hartelijke groeten namens de ganse ploeg,
KiJoLo
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Word vrienden met ‘Kijolo Lourdes’ op facebook.
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Dit strookje mailen naar kijolo.lourdes@gmail.com

Naam:……………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………… Email: ……………………………………………..
Geboortedatum: ___/___/_________
wenst deel te nemen aan de Lourdesreis met KiJoLo van 16 tot 22 juli 2019.
Wens je een annulatieverzekering (€ 20,00) ? J / N
Waar wens je op te stappen: Brugge / Roeselare / Kortrijk / Tourcoing

Mijn foto mag gebruikt worden op de website, in de brochure,…:
0 ja
0 nee

Op welke manier wens je het liefst op de hoogte gehouden te worden van de voorbereiding van de reis
(documenten, treinuren, andere info,…)?
0 via e-mail op het volgende e-mailadres: ……………………………………………………………….
0 via de post op deze naam en adres:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Datum + handtekening

U ontvangt van ons een mail of brief met een overzicht van deze gegevens en het totale bedrag. De
inschrijving is definitief, wanneer het juiste bedrag daarna overgeschreven is op onze Kijolo-rekening.
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Word vrienden met ‘Kijolo Lourdes’ op facebook.

