SB Motorreizen 2021: Karinthië Oostenrijk – Italië Dolomieten en Slovenië.
Van 18 tot 24 juli
Op 1000 meter boven zeeniveau met uitzicht op de Karnische Alpen, verblijven wij in een rustig
gelegen drie sterren hotel. Het hotel is centraal gelegen en op ongeveer 19 km afstand van Italië en
slechts 11 km van Oost Tirol en een 55 tal km van Zuid Tirol en Slovenië is in de buurt. Dit alles in de
Prachtige omgeving van Karinthië. Het is een mix van verschillende culturen en gastvrijheid.
De kamers zijn allemaal uitgerust met natuurlijk houten meubilair, telefoon en kabel-tv.
Elke kamer is voorzien van bad of douche, zeepdispensers, haardroger en een make up spiegel.
Na een goede nachtrust kan u genieten van het ontbijtbuffet op het zonnige terras of in onze
comfortabele ontbijtzaal met een prachtig uitzicht.
Het restaurant biedt ook een grote verscheidenheid aan lokale delicatessen en een geselecteerde
keuze aan wijnen uit onze wijnkelder maakt uw menu compleet.

Bij aankomst in het hotel:
Een Welkomstdrankje.
Het hotel bied voor ons:
Uitgebreid ontbijtbuffet.
4-gangen avondmenu met keuze van het hoofdgerecht en met saladebuffet.
Lunchpakket voor elke rit.
4 Gratis tickets voor tol passen.
Gratis WiFi in openbare ruimtes.
Grote afgesloten garage.
Wasplaats.
Hydraulische lift.
Werkplaats.
Droogruimte.
Vizier reiniger.
Hogedruk reiniger.
Toeristen belasting inclusief.
Lift in het hotel aanwezig (3etages).
Welness, Finse sauna, Bio sauna (extra betaling).

Prijs: Per Persoon op basis van Half pension en een dubbele kamer: € 485
Prijs: Per persoon in een enkele kamer € 545
Meer info via: Tel: 0473.38.10.91 of via mail: starcom1@telenet.be

Wellnes & Sauna (Optie)

Karinthië Oostenrijk, Slovenië en Italië (Dolomieten)
18 Juli tot 24 Juli 2021

MOTORREIS 2021
Naam : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straat:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huisnummer: --------------------------------Postnummer: --------------------------------------------- Plaats: --------------------------------------------------------------------------------------------Tel/Gsm nummer : ---------------------------------------Email : --------------------------------------------------------------------------------------------Merk en Type van moto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nummerplaat: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloedgroep : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In geval van ongeval wie verwittigen : Naam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer/Gsm : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eén Persoonskamer:

Ja

Neen

(Doorschrappen wat niet past)

Twee Persoonskamer:

Ja

Neen

(Doorschrappen wat niet past)

Indien wel voor een twee persoonskamer is gekozen, de gegevens invullen van de tweede persoon.

Naam : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straat : -------------------------------------------------------------------------- Huisnummer : -----------------------------Postnummer : ---------------------------------------------- Plaats : ---------------------------------------------------------Tel/Gsm nummer: ------------------------------------------Email : ---------------------------------------------------------Merk en type van moto :-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nummerplaat : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloedgroep : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In geval van ongeval wie verwittigen : Naam :--------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer-Gsm : ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit formulier DUIDELIJK invullen en terug emaillen naar: starcom1@telenet.be
De reis is volledig gereserveerd als het volledig bedrag is betaald voor 01/04/2021 op rekening van:
Iban: BE03 9792 4746 4684 Bic code: ARSPBE22 met mededeling Karinthië 2021.
Prijs Per Persoon in een dubbel kamer op basis van halfpension: € 485
Prijs per persoon op basis van een éénpersoonskamer: € 545. ( Een één persoonskamer is een dubbele kamer voor eigen gebruik)
Deze reis is in samenwerking met Touren&Testen GmbH Fischerrain 24 – D97421 Schweinfurt
Deelnemen is op eigen risico: Starcom-Alex Jamar,Starcom motorreizen of Touren&Testen of SB Motos kunnen in geen enkel geval
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal of andere onregelmatigheden. Annuleren kan tot 2 maanden voor de vertrek
datum, daarna is het volledig bedrag verschuldigd. Door deel te nemen aan deze reis gaat U akkoord met de voorwaarden.

