
 
 

 

 

 

GOLFREIS ZUID-AFRIKA door Raymond Stoop en Jelle Tarnóczy 
 

INSCHRIJFFORMULIER Zuid-Afrika  
Zaterdag 7 november tot maandag 16 november 2020 

 
Middels onderstaand formulier kunt u boeken voor de reis naar Zuid-Afrika. 
  

Periode:   Zaterdag 7 november tot maandag 16 november 2020 

 
Hotel:    Accommodaties: 

2 nachten Oude Werf Hotel 
3 nachten Fancourt Hotel 
2 nachten Pezula Hotel 
2 nachten Gondwana Game Reserve 

 

Nachten:   9 nachten 
 
Verblijf / verzorging: 2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt + 4 diners 
  2 persoonskamer bij de safari lodge is obv alle maaltijden (exclusief 

drankjes) met o.a 2 safari activiteiten per dag 
 
Vluchten:   Vlucht met KLM v.v.  
Heenreis:   07-11-2020, vertrek Amsterdam om 10:15u, aankomst Kaapstad om 22:40u 
Retour:    17-11-2020, vertrek Kaapstad om 00:30u, aankomst Amsterdam 11:10u  
 

Deze vlucht is niet inclusief in de basisprijs 
Indicatieprijs vlucht € 1000,- per persoon inclusief 20kg bagage en 15 kg 

 golfbagage mits lid van Flying blue en Flying blue golf. 

 
Binnenlandse vlucht:  16-11-2020, vertrek George om 18:20u, aankomst Kaapstad om 19:15u 
   
Transfer:  Alle transfers tussen hotels en golfbanen middels grote tourbus 

inclusief gids en/of chauffeur  
 
Greenfees:   4 greenfees per persoon op de volgende banen 
    1 greenfee op de Zalze (08-11-2020) 
    1 greenfee op Fancourt (10-11-2020) 
    1 greenfee op Fancourt The Links (11-11-2020) 
    1 greenfee op Pezula (13-11-2020) 
 
Golfles:   Een aantal lesmomenten tijdens het golfgedeelte  
 

     
Pakketprijs: (indicatie) € 3089,- per persoon (excl. vlucht) 
 
De totaalprijs is afhankelijk van het vluchttarief op het moment van reserveren. 
 
De bovenstaande golfreis is exclusief de volgende toeslagen: 
 
Optionele toeslagen:   
1-persoonskamer:  € 650 ,- per kamer per verblijf 
 
Optionele greenfees: 
12-11-2020   Simola  € 99,- per persoon (inclusief transfers) 
14-11-2020   Pinnacle Point € 89,- per persoon (inclusief transfers) 
 
 
 



 
 

Verplichte toeslagen:  
Indicatieprijs binnenlandse  € 180,- per persoon 
vlucht   
 
Administratiekosten:  €  25,- per factuur 
Calamiteitenfonds:  € 2,50 per factuur 
 
 
 
Optioneel verlenging:  JA/NEE 
 
Hotel:    The Cullinan hotel 
Nachten:   2 nachten 
 
Verblijf / verzorging: 2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt 
  met aankomst- en vertrektransfer (vanaf Kaapstad luchthaven) 
 
De terugvlucht van Kaapstad naar Amsterdam vindt dan plaats op 19 november 2020. 
Retour:  vertrek Kaapstad om 00:30u, aankomst Amsterdam 11:10u   
 
 
Pakketprijs: (indicatie)  € 429,- per persoon (excl. vlucht) 
 
Optionele toeslagen:   
1-persoonskamer:   € 150,- per kamer per verblijf 
 
Optionele greenfee: 
17-11-2020   Clovelly   € 120,- per persoon 
Inclusief retour transfer 
 
Optionele excursie: 
17-11-2020   ½ dag Kaapstad  € 80,- per persoon 
(incl. lunch) 
 
De totaalprijs is afhankelijk van het vluchttarief op het moment van reserveren. 
 

 

  



 
 

Dit formulier kunt u invullen in Word en graag voor ….. a.s. afgeven bij Raymond 
Stoop  

 
 

Dhr / Mevr volledige 1e Achternaam zoals vermeld in paspoort     handicap  geboortedatum 
  Voornaam (dames graag meisjesnaam invullen) 

__________________________________________________________________________ 

 
1.  Dhr. / Mevr. ----------------- ------------------------------------------------  ------------------  -------------- 
 

2.  Dhr. / Mevr. ----------------- ------------------------------------------------  ------------------  -------------- 
__________________________________________________________________________ 
 
Periode:    Zaterdag 7 november tot maandag 16 november 2020 
 

Hotel:     Reis Zuid-Afrika – 9 nachten 
 
Verblijf:    2-PK / 1-PK   
      Kamer delen met: Dhr. / Mevr.:……………………… 
 
Verlenging     JA/NEE 
 

Periode:    Maandag 16 november tot woensdag 18 november 2020 

 
Hotel:     Verlenging – 2 nachten 
 
Verblijf:    2-PK / 1-PK   
      Kamer delen met: Dhr. / Mevr.:……………………… 
 
Optioneel:    Greenfee Clovelly / Excursie / Geen van beiden 
 
Overige opmerkingen  
(ander kamertype, langer 
verblijf etc)   : ------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------- 
       
     
Annuleringsverzekering:  Ja / Nee (kosten 6,6% van de reissom) 
Zakenclausule   Ja / Nee (kosten 7,9% van de reissom) 
      

Zaakwaarnemer: Dhr. / Mevr.: ……………………… 
      

Geboortedatum zaakwaarnemer: ……………………  
 

 

________________________________________________________________________ 
 

Adres       Postcode  Plaats 

 
------------------------------------------------------  --------------------- -------------------------- 
 

Telefoon privé:  Telefoon zakelijk: Mobiel:    E-mail: 
 

---------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------------------ 
__________________________________________________________________________ 
 
Op deze reis zijn de ANVR-reisvoorwaarden toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart u 
zich akkoord met de reisvoorwaarden. 
 
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de reisvoorwaarden en, indien ik heb gekozen voor een 
annuleringsverzekering, verklaar ik ook akkoord te gaan met de voorwaarden hiervan. 


