MEER WETEN OVER

Winterpret in Brussel, weekendje weg!
Dit event is een idee van Femma-Vrouwenreizen, vergund reisagent 6030
Periode:
Van zaterdag 8 december tot zondag 9 december 2018
We reizen met eigen vervoer
Femma-begeleiding:
Myriam Vanden Nest en Anne Rondas
Brussel, onze eigen hoofdstad, boeiend, rijk aan cultuur, gezellig maar vaak minder goed gekend.
We bezoeken toeristische toppers als de Grote Markt, het Vossenplein, de Marollen, de Vismarkt, …
We genieten van gezellige pleintjes, sfeervolle kerstverlichting en duiken onder in de winterpret die Brussel op dat moment
volop te bieden heeft.
We laten ons onderdompelen in de wereld van chocolade en bier,
maar we hebben ook aandacht voor de problematiek van de grootstad.
Brussel een bruisende stad waar heel wat en zien en te doen valt.
Schrijf je in en beleef een Femma-fun gezellig en warm weekend!
Programma
Dag 1:
Onze afspraakplaats is de aankomsthal van Brussel-Centraal. We ontmoeten elkaar om 9u ten laatste.
Ontmoetingsplaats is de lokettenhal.
We wandelen verder naar ons hotel, waar we onze bagage in bewaring geven.
Met het openbaar vervoer rijden we richting Koekelberg waar we het ‘Belgian Chocolate Village’ bezoeken, de voormalige
chocoladefabriek van Victoria.
We ontdekken er alles wat je over chocolade wil weten ...
Je leert er alles over zijn verrassende en prestigieuze geschiedenis en ontdekt er de geheimen van het productieproces.
Daarna gaan we zelf aan de slag met chocolade met een heerlijke chocolade verassing als resultaat.
We gaan terug naar het centrum van Brussel om te lunchen (niet inbegrepen) en in te checken in ons prachtig hotel. Daarna
maken we ons klaar om te genieten van de heerlijke ‘Brusselse Winterpret’.
De kerstmarkt animeert het hart van Brussel tijdens de eindejaarsfeesten. We genieten van de gezellige sfeer op de Grote
Markt en rond de Beurs, op het Muntplein, op het Sint-Katelijneplein en op de Vismarkt.
Samen genieten we nog van het avondmaal in deze bruisende stad (inbegrepen).
Voor de liefhebbers is er voor het slapengaan nog de mogelijkheid om in een gezellig buurtcafé wat te vertoeven (niet
inbegrepen).
Overnachten in het Hotel Marivaux (of gelijkwaardig).
Het decor verwijst naar het design en cinematografisch verleden van de Marivaux en is de perfecte ontmoetingsplaats in het
centrum van Europa.
dag 2:
Na het heerlijke ontbijt wandelen we naar de Marollenwijk, de Marollen een oude en authentieke volksbuurt van Brussel,
gelegen tussen het Justitiepaleis en het Zuidstation. In het hart van de Marollen bevinden zich de Miniemenkerk, de
Kapellekerk en het Vossenplein, bekend van de rommel- en brocantemarkt die er dagelijks plaatsvindt.
De grote verkeersaders door de Marollen zijn de Hoogstraat, de Blaesstraat en de Huidevetterstraat.
Inwoners van de Marollen worden, op zijn Frans, Marolliens genoemd.
Deze typische volkswijk, buiten de eerste stadsmuren, is een bijzondere plaats waar kansarmen, vierde-wereld-mensen,
bejaarden en migranten samen proberen te leven met elkaar tussen antiquairs, restaurants en nachtclubs. De
“Sablonisering” of de “verzaveling” werpt zijn schaduw op de slachtoffers van onze welvaartsstaat.
Tijdens onze geleide wandeling is er aandacht voor het dagelijks leven en de geschiedenis van de Marolliens, alsook voor heel
wat projecten die er in deze wijk te vinden zijn.
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In hartje Marollen vinden we bij Restobières het ideale restaurant om ons bezoek een extra puntje meer te geven. We laten
onze smaakpapillen los op de Brusselse keuken met de geneugten van een artisanaal gebrouwen bier, dit alles in een plek die
ruikt naar traditie (inbegrepen).
Na deze bijzondere ervaring gaan we richting Koningsplein. We brengen een bezoek aan het Magritte museum.
We ontdekken we het vreemde universum van de surrealistische schilder-poëet. Dit museum en deze surrealistische wereld
blijven een uiteenlopend publiek bekoren, zodat dit bezoek als een ‘must see’ kan bestempeld worden.
Op de terugweg maken we tijd om dit bijzonder weekend af te sluiten op een spirituele plek.
Daarna gaan we richting hotel en halen er de bagage op. We trekken huiswaarts vanuit het Centraal Station (treinreis niet
inbegrepen in de prijs).
Praktisch
Prijs: € 240 in tweepersoonskamer* met gescheiden bedden (TWIN)
Toeslag single + € 38 (slechts 2 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:
Hotel Marivaux Adolf Maxlaan 98, 1000 Brussel (of gelijkwaardig)
Het Marivaux Hotel ligt in het hart van Brussel op 12 minuten lopen van de Grote Markt van Brussel.
Wat is in deze prijs inbegrepen:










Kamer met ontbijt op dag 2
avondmaaltijd op dag 1
lunch op dag 2
bezienswaardigheden zoals hierboven beschreven
hartelijke ervaren Femma-begeleiding
BTW
premie garantiefonds
annulatieverzekering

Wat is niet inbegrepen:






middagsnack dag 1
dranken aan tafel en onderweg
persoonlijke uitgaven
treinreis

Concept:

 We zoeken naar een goed evenwicht tussen ontdekken, cultuur en volop genieten. Het wordt een winterpret fijn
weekendje weg. De begeleidsters zullen 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).
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 Afspraakplaats voor de groep is station Brussel Centraal ( uur van bijeenkomst 9:00, onder voorbehoud). Wie inschrijft
krijgt enkele weken voor afreis, alle laatste informatie toegestuurd.
Documenten:

 Identiteitskaart
 Europees verzekeringskaartje
Geld:

 Euro
Bagage:

 Valiesje of reistas liefst op wieltjes. Beperk je bagage voor je eigen comfort. Je bent zelf verantwoordelijk voor het
dragen van je bagage.

 Rugzakje voor onderweg.
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
 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 kunt nu inschrijven via onze website www.femma.be of via telefoon op 02 246 51 15. Op onze website kun je het
reisprogramma vinden: zo weet je alvast wat je mag verwachten. Je zult merken dat ons boekingssysteem vernieuwd werd.
We leiden je graag in enkele stappen door je boeking. Hou voor je boeking alvast je identiteitskaart klaar. We ontvangen
graag je contactgegevens (officiële naam, rijksregisternummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Femma-lidnummer)
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om je vlot te kunnen bereiken. Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de betalingsgegevens om het
voorschot en het saldo te betalen. Ongeveer twee weken voor de reis ontvang je een brief met de laatste mededelingen.
Ongeveer twee weken voor de reis ontvang je van het secretariaat een brief met de laatste mededelingen.
Het wordt een schitterend femma-fun en winterpret weekend!

Femma Reiscafé
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 zondag 25 februari 2018 in je agenda en kom naar zaal Posthoorn, Brusselsesteenweg te Mechelen
Tussen 13u en 17u. Meer informatie vind je in ons magzine en op de website

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 Directeur-generaal van het Bestuur
Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel”.
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