
 
 
 
 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER 5 DGN ROME 22-4-2019 € 775,00 p.p.   (op basis 2 pers. kamer) 

 
Zo gauw de inschrijving binnen is krijgt u bericht met het verzoek tot een aanbetaling. Voor vertrek zal het verzoek tot restbetaling komen. 
We hebben uw inschrijving met uw handtekening nodig om te reserveren; uw handtekening is bindend! 
Heeft u nog vragen, we staan u graag te woord. Telefoon: 078-68-18729 of 06-17258615 of mail info@decicerocompagnie.nl   
 

U ontvangt van ons de vertrouwde kwaliteit van De Cicero Compagnie betreffende het programma en de zorg/aandacht. Voor alle reizen en 
excursies gelden steeds de volgende extra’s: 

 

• Op al onze reizen staat steeds dezelfde gids voor u klaar, die het gehele programma in samenhang presenteert: Dr. Math 
Osseforth. 

• Voor al uw praktische vragen voor, tijdens en na de reis, kunt u steeds terecht bij dezelfde persoon: Annelies Osseforth is tevens 
de reisleidster en tijdens de reis altijd bereikbaar. 

• Het reisgezelschap telt nooit meer dan 25 gasten. (Minimum leeftijd: 18 jaar.) 

• Het hotel ligt in het centrum van Rome. 

• De dagen worden optimaal gevuld met programmaonderdelen.  

• Alle vermelde programma onderdelen zijn in de prijs inbegrepen. 

• Alle kaartjes en entrees worden door de reisleidster voor u geregeld. 

• Als u alleen reist, bestaat er de mogelijkheid een kamer te delen; de keuze is aan u. 

• De Cicero Compagnie werkt met maatschappijen die aangesloten zijn bij SGR en ANVR. 

• Voorafgaande is er een informatieavond op 8-4-2019 om 20.00u. te H.I.Ambacht. 
 
Inbegrepen in de reis:- rechtstreekse vlucht Amsterdam- Rome v.v.- 1 stuks handbagage 10 kilo - luchthavenbelastingen en toeslagen - 
transfer luchthaven-hotel v.v. - 4 nachten verblijf in een hotel***  in Rome -  hotelverzorging op basis van 4x logies en ontbijt - verblijf op 1- 
of 2 persoonskamer voorzien van bad/douche en toilet (Totaal € 585,00) - excursieprogramma zoals beschreven inclusief entreegelden - 5 
dagen Openbaar vervoerskaart - Classicus Dr. Math Osseforth als gids op alle programma onderdelen - Annelies Osseforth als professionele 
reisleiding, gedurende de reis - informatieavond - informatieboekje (Totaal € 190,00) 
Niet inbegrepen:- niet genoemde maaltijden en drankjes - optionele excursies en bijbehorende entreegelden - fooien en persoonlijke 
uitgaven - toeristenbelasting ter plekke te betalen - ruimbagage - reis- en annuleringsverzekering - calamiteitenfonds (verplicht € 2,50 per 
boeking) - eenpersoons kamer toeslag € 110,00 
Voorwaarden: De Cicero Compagnie is niet aansprakelijk voor diefstal, ongeval, in hotel, metro, tram, trein of bus op welke wijze dan ook, 
indien dit buiten de regels van de ANVR en SGR valt. DCC is niet verantwoordelijk voor calamiteiten door terreuraanslagen of vertragingen 
ontstaan door terreurdreigingen of stakingen of andere onvoorziene omstandigheden. U dient daarvoor zelf een reis-/ongevallenverzekering 
af te sluiten. Indien u meer wilt weten over ANVR: www.anvr.nl, of SGR: www.sgr.nl. Natuurlijk zullen wij u ter plaatse zoveel mogelijk 
behulpzaam zijn. In het geval van annuleren vervalt altijd, ongeacht de verzekering, 20% van de reissom voor de reeds gemaakte kosten. De 
prijs van de reis (+1 pers. toeslag) blijft altijd onder voorbehoud i.v.m. veranderlijke tarieven en brandstofprijzen. 

 
Stuur de gevraagde gegevens zo snel mogelijk op naar: De Cicero Compagnie, Huygensstraat 13, 3341 VD H.I.Ambacht. (Of via 
een scan naar: info@decicerocompagnie.nl)  
 

Stuur altijd een kopie van uw reisdocument mee! 
 

 
Roepnaam ……………………..……………..  Voornamen voluit …………………………………………………………………………………….. 
 
Achternaam …………..……..………………  Geboortedatum  …………………………………… 
 
Adres ……………………………….……………  Postcode  ……………………………………………… 
 
Woonplaats ………………………………….  E-mailadres ……………………………………………. 
 
O Ik reis alleen       O Ik wil een kamer delen       O Ik ga akkoord met alle gestelde voorwaarden 
           
Telefoon ……………………………………………   06-……………………………………………… 
 
Medische bijzonderheden  …………………………………………………………………………….. 
 
Datum en Handtekening ….-….-…… 
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