MEER WETEN OVER

Gent: trendy en hip!
Een weekendje weg.
Dit event is een idee van Femma-Vrouwenreizen, vergund reisagent 6030
Periode:
Van zaterdag 27 april tot zondag 28 april 2019
We reizen met eigen vervoer, reis in half pension.
Femma-begeleiding:
Marina Fauconnier

Tijdens dit uniek weekendje maken we kennis met het rijke verleden en ontmoeten het Gent Van vandaag.
We leren haar rebelse kant kennen en ontmoeten er tal van straffe madammen.
Wil je meer te weten komen over de Dulle Griet, maar ook wat over een vrouwelijke brouwer….
Ben je benieuwd naar het verhaal van de stroppendragers en dat van Pierke Pierlala?
Ga je mee op ontdekking in de St. Baafs met het prachtige Lam Gods maar wil je ook rond snuisteren in het
museum van de dagelijkse leven?
Schrijf je dan is voor dit leuke weekend met veelzijdig programma en kom verrassend Gent ontdekken.

Programma
Dag 1:
Onze afspraakplaats is de aankomsthal van het Sint-Pietersstation, het op drie na drukste station van België.
Je wordt er verwacht om 9u in de inkomhal, richting centrum ( Maria Hendrikaplein), aan de kiosk van Starbucks.
Samen nemen we de tram naar ons hotel Ibishotel Kathedraal , waar we onze bagage in bewaring geven.
Bij een heerlijke koffie (niet inbegrepen) maken we kennis met elkaar en met het programma.
We gebruiken al onze zintuigen om het rijke verleden van de stad te ontdekken.
Tijdens onze wandeling verkennen we de St. Baafs kathedraal en het Lam Gods en komen meer te weten over de
Draak van Gent, de wijze man van Gent , de Mammelukker, Pierkepierlala, Dulle Griet enz...
Het Lam Gods van de gebroeders van Eyck, onthuld in 1432, wordt wereldwijd erkend als artistiek hoogtepunt,
één van de meest invloedrijke schilderijen ooit gemaakt. De absolute ‘must see’ tijdens je citytrip in Gent. In
totaal tonen de 18 panelen een magisch Bijbelse evocatie met onder andere ook het portret van opdrachtgever
en kerkmeester Joos Vijd en zijn echtgenote Elisabeth Borluut.
We hebben ook oog voor vandaag en stappen binnen bij een trendy designer, Eva Janssens.
Stoffen Janssens biedt al bijna 100 jaar kwalitatieve kledingstoffen én sinds kort ook maatkleding aan.
Eva, de vierde generatie, ontwerpt naast bruid-en feestjurken een collectie draagbare kleding voor iedere
gelegenheid, op maat gemaakt en in de stof naar keuze.
Na de vrije lunch (niet inbegrepen) maken we ons klaar voor een bezoek aan de Brouwerij Gruut.
Gruut is één van de zeldzame bieren gebrouwen met een kruidenmengsel (gruut) in plaats van het gebruikelijke
hop. Bovendien is de brouwer een vrouw.
We starten met een mooie rondvaart door het historische stadscentrum van Gent met een privégids, met daarna
een brouwerijbezoek en 3 proevertjes. Schol!
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Na dit bezoek zal het brouwen geen geheimen voor ons meer hebben! Behalve eentje, namelijk het geheime
recept voor de Gruut bieren.
We keren terug naar ons hotel . Na wat vrije tijd Maken we ons klaar om te vertrekken richting Patershol, een
pittoreske buurt die je moet gezien hebben.
We genieten samen van het avondmaal en keren daarna moe maar voldaan terug naar ons hotel (inbegrepen).
Overnachten in het hotel Ibis Gent Centrum St-Baafskathedraal of gelijkwaardig.
dag 2:
Na het heerlijke ontbijt wandelen we het Sint Jabobsplein . We geven onze bagage in bewaring in het hotel.
Bij Sint-Jacobs zien we de oudste rommelmarkt van België te leren kennen waar je antiek, brocant, curiosa en
allerlei tweedehandse spullen op de kop kan tikken.
Daarna gaan we bezoek bij Het huis van Alijn , het museum van het dagelijkse leven.
We krijgen er een inkijk in het verleden en heden van Vlaanderen, de omgang met tradities, rituelen, gewoonten,
identiteit en diversiteit. Het erfgoed van het dagelijks leven gaat niet over unieke kunstwerken of design.
Daarnaast zijn er wel unieke objecten zoals de circuskostuums, - attributen en documenten van Belgische
circusfamilies.
We brengen een bezoek in de 16de eeuwse Baudelokapel aan de Gentse Ottogracht.
Deze overdekte markt met verschillende eetkraampjes met keukens van over de hele wereld is geïnspireerd op
voedselmarkthallen zoals in Barcelona, Kopenhagen of Rotterdam.
We genieten van een heerlijke vrije lunch (niet inbegrepen)
In de namiddag gaan we opnieuw voor gegidste wandeling met als thema het vrouwelijk schoonheidsideaal en
straffe madammen. De gids brengt ons naar ongekende plekjes en vertelt ons dan weer de onbekende verhalen
over de gekende plekjes. Onderweg maken we een korte stop en genieten van een drankje (niet inbegrepen).
Na deze heerlijke dag gaan we terug richting hotel en halen de bagage op. We trekken huiswaarts vanuit het
Station Gent Sint Pieter (treinreis niet inbegrepen in de prijs).

Praktisch
Prijs: € 240 in tweepersoonskamer* met gescheiden bedden (TWIN)
Toeslag single + € 52 (slechts 3 kamers beschikbaar)
* heb je geen kamergenoot en wens je toch een kamer te delen. Geen nood. Er zijn nog andere vrouwen die dit
wensen te doen. Dit is één van de troeven van onze Femma-Vrouwenreizen.
Het volstaat op je aanmeldingsformulier aan te duiden dat je een tweepersoonskamer wil.
Hotel:
Ibis Gent Centrum S-Baafskathedraal, Limburgstraat 2 te Gent (of gelijkwaardig).
Wat is in deze prijs inbegrepen:
 kamer met ontbijt
 avondmaaltijd op dag 1
 gegidste wandeling
 bezoek en bezienswaardigheden zoals vermeld in het programma
 hartelijke ervaren Femma-begeleiding
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BTW
verplichte gemeentebelasting
premie garantiefonds
annualtieverzekering

Wat is niet inbegrepen:
 middagsnack dag 1 en dag 2
 dranken aan tafel en onderweg
 persoonlijke uitgaven
 treinreis
 facultatieve bezoeken niet opgenomen in het programma
Concept:
 We zoeken naar een goed evenwicht tussen ontdekken, cultuur en volop genieten. De begeleidster zal niets
ongemoeid laten om deze items tot hun recht te laten komen.
Femma-reisbegeleiding:
 Femma-Vrouwenreizen maken integraal deel uit van de werking van Femma.
 Het begeleiden van reizen wordt in Femma beschouwd als een vorm van vrijwilligerswerk, zoals alle andere
vormen van plaatselijke, provinciale of nationale inzet die de werking van Femma mogelijk maken.
 Elke reisbegeleidster werkt onbezoldigd mee. Wat men graag en belangloos doet, doet men beter.
Dat garandeert een buitengewone inzet en gedrevenheid en een groot enthousiasme.
 De begeleiding staat gedurende deze reis ten dienste van de groep.
Treinreis:
 Je koopt zelf op voorhand je eigen ticket. Er zijn zoveel mogelijkheden en prijsverminderingen
(weekendbiljet).
 Afspraakplaats voor de groep is station Gent Sint Pieter ( uur van bijeenkomst 9:00, onder voorbehoud).
Wie inschrijft krijgt enkele weken voor afreis, alle laatste informatie toegestuurd.
Documenten:
 Identiteitskaart
 Europees verzekeringskaartje
Bagage:
 Valiesje of reistas. Beperk je bagage voor je eigen comfort. Je bent zelf verantwoordelijk voor het dragen van
je bagage.
Kledij:
 Comfortabele kledij, stapschoenen.
 Speciale outfit voor ’s avonds hoeft echt niet.
 Voorzie toch best iets tegen de regen.
Annulaties:
Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren.
Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande
percentages voor de terugbetaling.
Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert
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Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom
Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom
Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom
Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom
Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom. Indien je niet komt
opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom

Kan je een beroep doen op een annulatieverzekering ?
Femma heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. Via die verzekering kunt u in veel
gevallen nog een deel van uw kosten terugvorderen. Voorwaarden voor een vergoeding door DVV zijn o.a. dat het
moet gaan om een geldige annulatiereden. Voor meer info, zie Verzekeringen.
Verzekeringen:
 Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen.(DVV – C-11/1520.250/02-B)
 Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en strafrechtelijke borgstelling is
inbegrepen (DVV – polis C-15/0182.700/00-B)
Een uittreksel uit de algemene polisvoorwaarden kan je op aanvraag bezorgd worden.
Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art. 36 van de wet van
01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 – een verzekeringscontract afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij DVV verzekeringen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis
in het gedrang komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.
Hoe Inschrijven?
Je kan inschrijven via onze website www.femma.be, via een mail naar vrouwenreizen@femma.be of via telefoon
02 246 51 15.
Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en 2 uitnodigingen voor het betalen van het voorschot en één
voor het saldo. We krijgen wel graag je mailadres en/of telefoonnummer om je vlot te kunnen bereiken bij
problemen.
Ongeveer twee weken voor de reis ontvang je van het secretariaat een brief met de laatste mededelingen.

Femma Reiscafé 24/02/2019
Dé grote trefdag van Femma-Vrouwenreizen te Mechelen
MIS DEZE DAG NIET !
Je ontmoet er reisgenoten en bekenden om na te genieten van de voorbije ervaringen.
Al onze reisbegeleidsters staan enthousiast klaar om je alles te vertellen over onze manier van reizen en ons nieuw
reisaanbod.
Noteer 24 februari in je agenda en hou het magazine en de website in de gaten voor meer info of stuur een mailtje naar
veerle.vlasselaer@femma.be
Vergund reisagentschap 6030
“Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen en zijn
voorwaarden worden onze beroepsverbintenissen gewaarborgd door een borgtocht ter waarde van 10.000 euro. Deze borgtocht kan enkel worden
aangewend op versturen van een aangetekende zending van een aanmaning aan de schuldenaar en van een afschrift van deze aanmaning aan de Directeurgeneraal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel”.
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