
Grootouders en senioren vakantieGrootouders en senioren vakantieGrootouders en senioren vakantieGrootouders en senioren vakantie     

    
WaarWaarWaarWaar::::  Vakantiehuis Reigersnest in Koksijde aan zee 

 

WanneerWanneerWanneerWanneer::::  van vrijdag  26 juni tot vrijdag 3 juli 2020 

 

Prijzen volpensionPrijzen volpensionPrijzen volpensionPrijzen volpension::::    € 430 per persoon, in twee persoonskamer 

 

                                 € 520 in éénpersoonskamer 

 

Hoe Koksijde bereikenHoe Koksijde bereikenHoe Koksijde bereikenHoe Koksijde bereiken::::  – Met eigen vervoer, parking ter plaatse 

  

                                         – Met de trein tot De Panne, bagagevervoer wordt 

voorzien ! 

Wij voorzien dagelijks een programma met vermaak, sport en spel, fietsen, of lekker niets 

doen, afhankelijk van weer, kunnen en vermogen van de deelnemers ! 

Ook avondanimatie wordt voorzien ! 

 

Nb: Reigersnest geeft 5 % korting op de deelnameprijs via de GB lidkaart ! 

 

Inschrijven kan  met het inschrijvingsformulier en dit tot en met 31 maart 2020, alsook 

betaling van het voorschot van € 150 per persoon op rekening nr. BE98 0017 4695 0293 

van Gezinsbond GOSA Oost Vlaanderen met mededeling Reigersnest 2020, naam. 

 

In de loop van mei ontvang je alle info met betrekking tot deze vakantie ! 

 

Uw vakantiebegeleiders: 

 

Godfried NICA                                                                    Walter NEIRINCK 

 

  0486/978756                                                                            09/2274653

 



 

IIIInschrijvingsformulier Vakantie Reigersnestnschrijvingsformulier Vakantie Reigersnestnschrijvingsformulier Vakantie Reigersnestnschrijvingsformulier Vakantie Reigersnest    

    
Van vrijdag 26 juni tot vrijdag 3 juli 2020Van vrijdag 26 juni tot vrijdag 3 juli 2020Van vrijdag 26 juni tot vrijdag 3 juli 2020Van vrijdag 26 juni tot vrijdag 3 juli 2020    

    

In drukletters a.u.b. 

 

Mijnheer:..............................................................................Geb.datum:......................... 

 

Mevrouw:.............................................................................Geb.datum:......................... 

 

Gemeete:...............................................................................Postnummer:...................... 

 

Straat:....................................................................................Nr.:..............Bus:............... 

 

Telefooon:....................................................Gsm:........................................................... 

 

Mailadres:.............................................................................................(gewoon schrift) 

 

Lidnummer:..............................................Tel. bij noodgeval:........................................ 

 

Wenst dieetmaaltijden: Ja  –  Nee    Wenst singel: Ja  –  Nee (schrappen wat niet past) 

 

Wenst kamer te delen met:............................................................................................... 

 

Tweepersoonskamer: € …... x ….....pers. = €............                  Singel: € ….......    

  

Opgelet: Voorschot €  150 per persoon.Opgelet: Voorschot €  150 per persoon.Opgelet: Voorschot €  150 per persoon.Opgelet: Voorschot €  150 per persoon.    

 

Ik schrijf reeds een voorschot van €.............  €.............  €.............  €.............  over naar : BE98 0017 4695 0293BE98 0017 4695 0293BE98 0017 4695 0293BE98 0017 4695 0293    vanvanvanvan 

    

Gezinsbond Gosa OostGezinsbond Gosa OostGezinsbond Gosa OostGezinsbond Gosa Oost----VlaanderenVlaanderenVlaanderenVlaanderen    met memet memet memet meddddedeledeledeledeling voorschot Reigersnest ing voorschot Reigersnest ing voorschot Reigersnest ing voorschot Reigersnest     2020202020202020    ----    

naamnaamnaamnaam    

    

    

Datum: …......................................   Handtekening: …................................................... 

 

NB:  Formulier terugsturen naar: 

 

Godfried NICA, Kleine Ruiweg 16, 9552  Borsbeke 

Of Inscannen en versturen als bijlage per mail naar: 

godfried.nica@gmail.com 


