
RESERVERING 

 
Als je zeker wilt zijn van een plek voor de bijzondere reis van 10 t/m 30 januari 2017 reserveer dan nu! 
Maximaal 12 deelnemers kunnen mee naar Matagalpa. Inschrijven kan tot 1 november 2016. 

Door ondertekening ga je akkoord met de volledig georganiseerde eerste 8 dagen (zie hieronder). De rest vul je 
zelf in. In nauw contact met jou verzorgen we ook de boekingen van de pakketten. 
 Je ontvangt meer informatie over de betalingsmethode en -termijn. Gracias! 

Dag 1 Reisdag Amsterdam - Managua 

Dag 2 Kennismaking en tour berg Calvario 

Dag 3  Bezoek Hormiguitas en markt Guanuca 

Dag 4 Koffieplantage 

Dag 5 Solcafé 

Dag 6 Vrij 

Dag 7 Projecten Stedenband en/of museum 

Dag 8  Ondernemende vrouwen en Selva Negra 

€ 1.175,- euro voor compleet verzorgde eerste 8 dagen bij homestay verblijf, daarna 2 weken zelf in te vullen met 1 of meerdere pakketten 
€ 1.350,- euro voor compleet verzorgde eerste 8 dagen bij verblijf in een hostal (2p kamer), daarna 2 weken zelf in te vullen met 1 of 
meerdere pakketten 
Inclusief 
Retour ticket Amsterdam-Managua, overnachtingen, ontbijt, lunch, transport van en naar luchthaven, transport in Matagalpa, gids/tolk en 
alle excursies. 
Exclusief 
Avondmaaltijden, drankjes, vaccinaties, visa, reisverzekering, annuleringsverzekering**. 
*De prijs is onder voorbehoud van grote wijzigingen in ticketprijzen en andere onvoorziene omstandigheden. 
**We raden je aan om een annulerings- en reisverzekering met werelddekking af te sluiten. 
De prijs voor de overige 2 weken is afhankelijk van je keuze. De pakketten (zie hieronder) kun je boeken tot twee weken voor vertrek om 
gegarandeerd te zijn van een plek. Of je kunt ze in de eerste week ter plaatste boeken op basis van beschikbaarheid. 
De totaalprijs voor 3 weken bedraagt bij benadering € 2.250,-  
De reis gaat niet door als er minder dan 6 deelnemers zijn en in het geval van calamiteiten. 

Ik heb interesse in pakket: …………………………………………………………………… 
(vul in: Koffie & cacao, Spaans, Natuur, Adventure en/of Relax) 

 

………………………………………………………………………………………………………………... (handtekening) 

………………………………………………………………………………………………………………… (naam) 

………………………………………………………………………………………………………………… (adresgegevens, mail en tel.nr.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… (datum) 

Stuur deze pagina ingescand per mail aan toerisme@tilburg-matagalpa.nl  
Of per post aan Stedenband Tilburg-Matagalpa, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg 
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