INSCHRIJVING 2022 – BEDEVAARTEN BISDOM GENT
Opsturen naar:
Bedevaarten Bisdom Gent
(P/A Intersoc*), Haachtsesteenweg 579 – 1031 Brussel
tel.: 02/616 15 14
e-mail: inschrijvingen@intersoc.be
(vermeld voor uw naam de aanspreking: Dhr.; Mw.; Mej.; Jhr.; E.Z.; E.H.; Broeder; geef ook aan indien u diaken bent)

Facturatiegegevens:
Naam + Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. – GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inschrijving voor de bedevaart naar Lourdes van 15 tot 21 juli 2022 (kruis het gewenste hotel aan)

□ Stella
□ Continental

□ Roissy
□ Panorama
□ Saint-Sauveur □ La Solitude

□ St-Pierre & Paul (Falo)

Gegevens van ALLE deelnemers (OFFICIËLE NAMEN – zie identiteitskaart!):
Indien het adres anders is dan bovenaan ingevuld, gelieve dan het juiste adres te noteren bij elke deelnemer.
Naam

Voornaam

Geslacht

Geboortedatum

1.
2.
3.
4.
Reisgegevens
Kamertype:
O Eenpersoonskamer
O Tweepersoonskamer
O Twinkamer (2 aparte bedden), te delen met volgende persoon:
O Driepersoonskamer (3 aparte bedden), te delen met volgende personen:
Extra gegevens (indien van toepassing):
O Ik wens in te schrijven op een annulatieverzekering (2,5 €/p/d)
O Vegetarische maaltijden/speciaal dieet/allergie
O Ik ga akkoord dat foto’s van mezelf op de website, in Magnifiek of andere brochures gepubliceerd worden.
Keuze opstapplaats van de bus naar Tourcoing (Kruis de gewenste opstapplaats aan)

□ Aalst
□ Deinze

□ Dendermonde □ Gentbrugge
□ De Pinte
□ Ninove

□ Oostakker
□ Sint-Gillis-Waas

□ Sint-Niklaas
□ Wondelgem

Na ontvangst van de inschrijving, ontvangt u een bestelbon waarbij een voorschot van 30% per persoon wordt
gevraagd. De inschrijvingen worden afgesloten op 15 juni 2022.
We bieden u de mogelijkheid om in groep naar een namiddagvoorstelling te gaan van de musical
‘Bernadette de Lourdes’. De kostprijs bedraagt 40 EURO per ticket, inclusief busvervoer van uw hotel
naar de voorstellingszaal en terug. Deze reservatie is bindend, de betaling zal gebeuren in Lourdes.
Ik wens te reserveren voor ……. aantal personen.
Datum:

Handtekening:

*Intersoc vzw treedt op als reisorganisator van deze bedevaart.

