
 

 

 

Je kunt je uitsluitend opgeven door middel van een (digitaal) opgaveformulier op de website of een formulier aan te vragen bij het 

secretariaat. Het ingevulde formulier kun je sturen naar het secretariaat, t.a.v. Hedwig Seidel, hoofdgebouw in Beilen. Na opgave en 

sluiting van de inschrijving ontvang je een bevestiging en zo nodig verdere informatie. Indien er een limiet aan deelnemers is, zal er bij te 

veel opgaven een loting plaats kunnen vinden.  

De personeelsvereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de reis en verblijf.   

 
Personeelsvereniging | Postbus 30007 | 9410 RA Assen | t.a.v. Hedwig Seidel | Hoofdgebouw, Beilen | 0593-535330 
 

 

 

EVENEMENT 
 

MINI CRUISE  
LÜBECK - KOPENHAGEN - OLDENBURG 

    
19 - 21 december 2019 

 
 
Dag 1:  Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar Lübeck, een mooie Hanzestad waar je vrije tijd hebt om deze prachtige stad te bekijken en 
een bezoek te brengen aan de kerstmarkt. In het begin van de avond rijden we richting Travemünde voor de nachtboot naar Trelleborg.  
Dag 2:  Na ontscheping vervolgen we onze reis via de beroemde Oresundbron naar Kopenhagen. Je kunt deelnemen aan een stadstour 
o.l.v. een gids of de stad op eigen gelegenheid verkennen. De middag is vrij te besteden. Rond 18.30 rijden we terug naar Trelleborg voor de 
nachtboot.  
Dag 3:  Na ontscheping rijden we naar Oldenburg, rond het middaguur komen we in deze stad aan. Hier kun je de kerstmarkt bezoeken of 
shoppen in de oude binnenstad. Eind van de middag rijden we terug naar de opstapplaatsen.  
 
Deze reis is inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar  
• 2 overnachtingen aan boord van de TT line in 2-persoons binnenhutten met douche en toilet 
• 2x ontbijtbuffet (koffie en thee inbegrepen) 
• 2x dinerbuffet incl. 3 consumpties (frisdrank, wijn of bier) 
• Stadstour Kopenhagen 

 
Overige: 
Toeslag 1-persoonsbinnenhut is € 70,00 
Denk eraan om zelf een reisverzekering af te sluiten! 
maximaal aantal deelnemers voor deze reis is 100 
 
Eigen bijdrage: leden € 145,00  introducés: € 175,00 
 
Voor deze activiteit mag een lid zich laten vergezellen door maximaal één introducé. 
Voor meer informatie kun je onze website bezoeken of contact opnemen via info@pvpago.nl 
Opgaveformulieren dienen uiterlijk vóór 12 april 2019  bij ons binnen te zijn.  
 
* Zie de voorwaarden op de website onder Huishoudelijk reglement, nummer E4 en E9 

 
 

Klik hier voor opgave 

http://www.pvpago.nl/index.php/aanmelden/evenement

