INSCHRIJFFORMULIER

A. NAAM OPGELET: dit moet 100% correct zijn, dus precies zoals op je paspoort staat!
l

Achternaam (zoals op paspoort!):

l

1ste voornaam (zoals op paspoort! - dit is niet per definitie je roepnaam/aanspreeknaam!):

l

Roepnaam/aanspreeknaam:

l

Geslacht:

man /

vrouw

Geboortedatum:

B. ADRES
Op welk adres kunnen we brieven en info bezorgen?
l

Naam

l

Straat + nr

l

Gemeente + postcode:

l

Land:

l

Gsm/mobiel nummer:

l

E-mailadres :

C. REISPARTNERS OPGELET: voor elke deelnemer, dus ook voor kinderen, moet een apart inschrijfformulier ingevuld worden.
l

Ik reis alleen…

Ja /

Nee

l

Ik reis met mijn partner…

l

Ik reis met vrienden of familie…

Ja /

Nee Indien ja, naam partner:
Ja /

Nee Indien ja, naam reisgenoten:

D. WELKE REIS KIES JE? Slechts 1 hokje aankruisen.

Wil je kiezen voor afwijkende reisdata
of heb je aanvullende wensen?

New York en Memphis

5 augustus 2020 t/m 18 augustus 2020

€ 3.895,-

Memphis

10 augustus 2020 t/m 18 augustus 2020

€ 2.795,-

Kun je bijvoorbeeld vanwege je werk niet op een bepaalde
datum afreizen of wil je eerder of later naar huis terugkeren.
Er is op aanvraag maatwerk mogelijk.
* Alle genoemde prijzen onder voorbehoud. De reissom is
vastgesteld op basis van prijzen, belastingen en wisselkoersen
van oktober2019. Indien zich na dit tijdstip wijzigingen voordoen
in genoemde componenten, dan behoudt ElvisMatters het recht
deze door te berekenen.
** Alle genoemde prijzen zijn per persoon op basis
van een 2-persoonskamer
1-persoonskamers zijn beschikbaar met een toeslag
3-persoonskamers zijn beschikbaar met een korting

Heb je een afwijkend verzoek of wil je een combinatie van pakketten? Vermeld dit dan hier;

WAT MAG JE VERWACHTEN VOOR DEZE PRIJS
l
l
l

Trans-Atlantische vliegreis (incl. taxen) naar de USA met een gerenommeerde
luchtvaartmaatschappij en eventuele binnenlandse vluchten
Transfers in Amerika van en naar de luchthaven.
Tickets voor diverse musea zoals b.v. Graceland en omliggende musea,
Sun studio, geboortehuisje en museum in Tupelo.

l
l
l
l

Trip naar Tupelo.
Diverse keren vervoer.
Citytour in New York/Memphis.
Nederlandstalige reisleiding ter plaatse.

E. GEWENSTE KAMERINDELING
Welke kamer wil je? éénpersoonskamers zijn uiteraard duurder, drie- en vierpersoonskamers zijn goedkoper.
Reis je alleen en wil je een kamer delen, laat het ons weten! Wij kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.
éénpersoonskamer

tweepersoonskamer

driepersoonskamer

vierpersoonskamer

F. KAMERGENOTEN
Geef hier je kamergenoten op, indien je met meerdere vrienden of familieleden reist
Speelt geen rol, ik heb geen voorkeur.
Tweepersoonskamer:
Driepersoonskamer:

+

Vierpersoonskamer:

+
+

Niet van toepassing, ik heb gekozen voor een éénpersoonskamer

G. ANNULATIEVERZEKERING Niet verplicht, wel aanbevolen

H. REISVERZEKERING Niet verplicht, wel aanbevolen

Ja, ik neem een annulatieverzekering

Ja, ik neem een reisverzekering

Nee, ik neem geen annulatieverzekering

Nee, ik neem geen reisverzekering

I. OPTIONELE UITSTAPPEN
ElvisMatters / Graceland-Tours biedt bovenop het vaste programma enkele extra excursies aan. Deze zijn optioneel, niet verplicht en tegen een meerprijs te boeken.
Een voorbeeld van een extra optie die wordt aangeboden;
l Tijdens het verblijf in New York zal je de mogelijkheid worden geboden om een dagtrip te maken naar Washington DC.
Meer informatie over alle aangeboden opties en de daaraan verbonden kosten volgt later.

J. VERPLICHTE DOCUMENTEN
l
l
l

Belgische deelnemers: geldig internationaal paspoort (‘reispas’)
Nederlandse deelnemers: geldig paspoort
Bij belangrijk medicijnengebruik: Engelstalige doktersverklaring in 3-voud, mee te nemen in de handbagage.

K. MEDISCHE INFORMATIE
Moeten we als reisleiders iets weten over je medische situatie? Meld het ons.

L. AANVULLENDE INFORMATIE
Vragen, bedenkingen, opmerkingen?

De inschrijving is definitief bij ondertekening van dit formulier. Je ontvangt binnen enkele dagen na ondertekening een bevestiging van je inschrijving en vraag voor aanbetaling.
Het voorschot kan worden overgemaakt op;
Rekeningnummer BE48 7331-681977-27 t.a.v. ElvisMatters
Alle bedragen voor de reis overmaken o.v.v. REIS USA2020.
Zorg tijdig voor een annuleringsverzekering.

VERKLARING EN VOORWAARDEN
Ondergetekende,
verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden voor de ElvisMatters Fanreis en deze te aanvaarden:
l Prijzen: zie hoger op dit inschrijfformulier.
l Zodra de prijzen definitief zijn, zullen deze worden voorgelegd
Niet inbegrepen zijn: annulatieverzekering, reisverzekering, eventuele extra brandstoftoeslag.		 waarna de boeking defintief zal worden gemaakt.
l Bij onvoldoende singles voor meerpersoonskamers wordt in overleg een andere kamer toegewezen.
l Eventueel door ons aan te vragen verzekeringen		
		 worden aangegaan na het definitief maken van de boeking.
Naam
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend sturen naar:
		
Reizen i.s.m. De Reisplanners

Handtekening:
ElvisMatters
Heistraat 89, 2400 Mol 		

ElvisMatters
Lunet 14, 5509 NN Veldhoven

