Houd bladzijden 1 en 2 bij voor alle informatie betreffende data,
adressen en betalingen.
Stuur bladzijden 3, 4 en 5 naar ons terug voor uw inschrijving.

STUDIEREIS “IN HET SPOOR VAN DE SHOAH IN POLEN”
Van 3 t/m 10 augustus 2020
Programma
DAG 1 Vertrek uit Brussel Nationaal (Zaventem).
Een privé-bus met chauffeur wacht ons op bij de luchthaven van Warschau.
Bezoek van het vroegere getto van Warschau met gids.
Per bus naar Łódź.
Overnachten in Łódź.
DAG 2 Bezoek van het vroegere getto en het Radegast-museum van Łódź met gids.
Per bus naar Chełmno-nad-Nerem.
Geleid bezoek van de twee sites en van het museum.
Overnachten in Łódź.
DAG 3 Per bus naar Radom.
Geleid bezoek van het vroegere getto.
Per bus naar Lublin.
Geleide bezoeken aan verschillende plekken van voormalige Joodse aanwezigheid.
Overnachten in Lublin.
DAG 4 Per bus naar Majdanek, geleid bezoek.
Bezoek van de stad Lublin als centrum van Aktion Reinhardt en vrije tijd.
Ontdekking van de Pools-Joodse keuken.
Overnachten in Lublin.
DAG 5 Per bus naar Zamość.
Geleid bezoek (vroegere getto en gevangenis Rotunda).
Per bus naar Bełżec.
Geleid bezoek en vrije tijd te Bełżec (site en museum).
Overnachten in Zamość.
DAG 6 Per bus naar Włodawa.
Geleid bezoek aan de twee synagogen en vrije tijd.
Per bus naar Sobibór.
Geleid bezoek en vrije tijd te Sobibór.
Per bus naar Siedlce.
Overnachten in Siedlce.
DAG 7 Geleid bezoek van Siedlce.
Per bus naar Treblinka.
Geleid bezoek, afsluitceremonie en vrije tijd te Treblinka (site en museum).
Per bus naar Warschau.
Overnachten in Warschau.
DAG 8 Vrije voormiddag en vrije lunch in Warschau.
Per bus naar luchthaven Warschau, aankomst te Brussel Nationaal (Zaventem).
De bezoeken worden in het Nederlands gegidst door de historici van de Stichting Auschwitz, behalve op twee plekken
waar een plaatselijke gids een extra meerwaarde inbrengen (wordt in het Engels gegidst).
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Houd bladzijden 1 en 2 bij voor alle informatie betreffende data,
adressen en betalingen.
Stuur bladzijden 3, 4 en 5 naar ons terug voor uw inschrijving.

Algemene voorwaarden
Vormingssessie

Een vormingssessie wordt gegeven op zaterdag 6 juni 2020 van 10 tot 17 uur voor de mensen die zich hebben
ingeschreven voor deelname aan de reis. Deze vorming bijwonen is een absolute noodzaak, ook voor zij die de
geschiedenis van de Shoah al (gedeeltelijk of helemaal) kennen, om de evolutie van de reis ter plaatse op een
comfortabele manier te kunnen volgen en ook om kennis te kunnen maken met het team en met de groep.
Adres: HUIDEVETTERSSTRAAT 80 – 1000 BRUSSEL

Evaluatiesessie
In september (datum nader te bepalen) nodigen wij iedereen uit om samen te komen om de opgedane ervaringen uit
te wisselen. Uw suggesties en opmerkingen zijn heel belangrijk voor ons om deze reis verder aan te passen en daar waar
mogelijk te verbeteren.

Prijs en betalingsmogelijkheden

De prijs is 750 € per persoon, berekend op basis van tweepersoonskamers.
Voor wie een éénpersoonskamer wenst, wordt een toeslag van 150 € per persoon aangerekend.
De betaling wordt gevraagd in drie stappen:
Betaling 1

Betaling 2
Betaling 3

OPGELET!

250 € voor dubbele kamers, 300 € voor single kamers.
Te betalen tussen 01/01/2020 en 15/02/2020.
Deze betaling bevestigd uw inschrijving en is NIET terugvorderbaar aangezien met dit voorschot de
vliegtuigtickets worden aangekocht.
250 € voor dubbele kamers, 300 € voor single kamers.
Te betalen ten laatste op 15/03/2020.
250 € voor dubbele kamers, 300 € voor single kamers.
Te betalen ten laatste op 15/04/2020.
Deze derde betaling bevestigt uw deelname aan de reis.
Betaling 2 en 3 kunnen terugbetaald worden bij medische problemen (mét doktersattest) en ten laatste
tot 01/05/2020. Op dat moment betalen wij de gereserveerde hotelkamers. Indien u meer uitgebreide
annuleringsmogelijkheden wenst, moet dit gebeuren via uw persoonlijke annulatieverzekering.
Indien uw tweede en/of derde betaling niet werd uitgevoerd tegen 01/05/2020 zonder ons
hiervan te verwittigen, zal dit uw deelname aan de reis schrappen zonder terugbetaling van eerder
betaalde bedragen.

Betalingen uit te voeren op het rekeningnummer van VZW AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS:

BE55 3100 7805 1744

Met vermelding van ‘REIS SHOAH’ + de naam van de reiziger, gevolgd door 1ste, 2de of 3de betaling.
Inbegrepen in deze prijs: de heen- en terug vluchten (Brussel-Warschau), de 7 overnachtingen in comfortabele hotels
met uitgebreid ontbijt, twee warme maaltijden per dag, alle betalende toegangstickets voor musea of memorialen die
we in groep bezoeken, alle groepstrajecten per privé-bus met chauffeur en alle lokale gidsen van de plekken die we in
groep bezoeken.
Zijn niet inbegrepen in deze prijs: persoonlijke uitgaven, de lunch van de dag van vertrek tijdens de vrije voormiddag in
Warschau, de trajecten van uw woning naar de luchthaven en retour, eventuele onkosten die gemaakt moeten
worden door annuleringen vanwege de luchtvaartmaatschappijen, hospitalisatie- en annuleringsverzekering.
BELANGRIJKE OPMERKING MET BETREKKING TOT DE MAALTIJDEN TER PLAATSE
Deze studiereis gaat langs grote en minder grote steden, ook langs meer afgelegen gebieden. Daarom kunnen wij
onmogelijk speciale maaltijden garanderen (koosjer, vegetarisch, … ). Er kunnen dan ook enkel normale maaltijden
aangeboden worden voor alle deelnemers.
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Houd bladzijden 1 en 2 bij voor alle informatie betreffende data,
adressen en betalingen.
Stuur bladzijden 3, 4 en 5 naar ons terug voor uw inschrijving.

IN HET SPOOR VAN DE SHOAH IN POLEN
Georganiseerd door vzw Auschwitz in Gedachtenis.

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE STUDIEREIS DIE DOORGAAT VAN 3 T/M 10 AUGUSTUS 2020.



Eén formulier per deelnemer
(*) Schrappen wat niet past

Mevrouw / Mijnheer (*)
Naam (zoals vermeld op
de identiteitskaart)
Voornaam
Straat / Nr / Bus
Postcode / Gemeente
Telefoon privé
GSM
e-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Belg / Andere (*)
Beroep
Leerkracht / Andere (*)
Hoogst behaalde
diploma’s (*):

Doctoraat
M.A. / Licentiaat
B.A. / Graduaat (Regentaat)
Secundair onderwijs (*): BSO / TSO / KSO / ASO
Lager onderwijs

Indien u onderwijzer(es) / vormingswerk(st)er / leerkracht(e) of docent(e) bent:
Vakgebied
Onderwijsniveau
Graad en leerjaar
Instelling

Adres instelling

Website
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Houd bladzijden 1 en 2 bij voor alle informatie betreffende data,
adressen en betalingen.
Stuur bladzijden 3, 4 en 5 naar ons terug voor uw inschrijving.

Uw persoonlijke motivatie om deel te nemen aan deze studiereis:

Bijkomende inlichtingen:
Verkiest u een éénpersoonskamer? JA (*)
NEEN (*)
Indien
JA
ik betaal een supplement van 150€
Indien

NEEN
ik verkies de kamer te delen met een deelnemer die ik ken
NAAM:

(*)

_________________________________________________________
Ik heb geen voorkeur voor het delen van een kamer

Hebt u reeds deelgenomen aan deze studiereis?
Indien JA, in welk jaar?

JA (*)

NEEN (*)

Hebt u reeds deelgenomen aan de studiereis naar Auschwitz, georganiseerd door vzw Auschwitz in
Gedachtenis?
JA (*)
NEEN (*)
Indien JA, in welk jaar?
Hoe hebt u kennis genomen van deze studiereis?
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(*)

Houd bladzijden 1 en 2 bij voor alle informatie betreffende data,
adressen en betalingen.
Stuur bladzijden 3, 4 en 5 naar ons terug voor uw inschrijving.

Gelieve aan te kruisen om uw inschrijving te bevestigen:

□

Ik wens me in te schrijven voor de studiereis naar Polen, georganiseerd door de vzw Auschwitz in
Gedachtenis, die zal doorgaan van 3 t/m 10 augustus 2020.

□

Ik zal mijn inschrijving definitief bevestigen door een voorschot van € 250 (300 € voor single kamers)
te storten op de rekening van vzw Auschwitz in Gedachtenis BE55 3100 7805 1744 tussen 01/01/2020
en 15/02/2020.
Dit voorschot is NIET terugvorderbaar aangezien dit dient om de vliegtuigtickets aan te kopen.
De tweede betaling van 250 € (300 € voor single kamers) volgt tegen 15/03/2020 en het saldo van
250 € (300 € voor single kamers) tegen 15/04/2020.
Tweede en derde betaling kunnen tot 1 mei 2020 terugbetaald worden maar enkel voor annuleren
met medisch bewijsschrift. 1 mei 2020 is nl. het moment waarop wij de hotels betalen.
Indien u meer uitgebreide annuleringsmogelijkheden wil, dient dit te gebeuren via uw persoonlijke
annulatieverzekering.

□

Ik verbind me er expliciet toe deel te nemen aan de vormingssessie die doorgaat op zaterdag 6 juni
2020 van 10 tot 17 uur op volgend adres: HUIDEVETTERSSTRAAT 80 - 1000 BRUSSEL.

□

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden en afspraken aangaande de studiereis.

Datum

_________________/___________________/__________

Handtekening

ENKEL VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN AANVAARD!
Terug te sturen naar:



VZW AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS (T.a.v. Georges Boschloos)
WOLSTRAAT 17 BUS 50 – 1000 BRUSSEL
MAIL (scan met handtekening): georges.boschloos@auschwitz.be
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