INSCHRIJFFORMULIER YOGAVAKANTIE FRANKRIJK 2016
Zaterdag 27 augustus – zaterdag 3 september 2016
Voor- en achternaam: ..…………………………………………………………………………………. O man O vrouw
Adres :…………………………………………………………………………………………………………………..…….
Postcode/Woonplaats:……………….………………………………………………………………………………………
Telefoon: Vast …………………………………….…… Mobiel: ….……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………...
e

2 deelnemer/partner:
Voornaam en naam: ..…………………………………………………………………………………..O man O vrouw
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: Vast …………………………………….…… Mobiel: ….……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Slaapgelegenheid en faciliteiten in het hoofdgebouw
Inbegrepen zijn 7 overnachtingen en alle maaltijden; 12 x een yoga/meditatieles; gebruik van de faciliteiten op het landgoed
(zoals het zwembad) en deelname aan het dorpsfeest. Je krijgt per omgaande bericht over de beschikbaarheid van de
kamer van je keuze.
Bij boeking voor 27 mei krijg je €50 per persoon korting.
Ik kies voor:

O de zolderetage à € 695,-- per persoon
O tweepersoonskamer op de eerste verdieping samen met ……………………………….. à € 765,- per persoon
O kamer met bed van 160x200 cm
O kamer met bed van 140x190 cm
O ik wil de hierboven aangegeven kamer voor mijzelf, toeslag € 200,-.
Slaapgelegenheid en faciliteiten in bijgebouwen Sécadou en Fénilh
Inbegrepen zijn 7 overnachtingen, gebruik van de faciliteiten op het landgoed (zoals het zwembad), verbruik elektriciteit en
water; eindschoonmaak en deelname aan het dorpsfeest. Maaltijden op het landgoed zijn ter plaatse bij te boeken. Bij
boeking voor 27 mei krijg je €50 korting.

O € 695.- voor Sécadou, geschikt voor max. 2 personen
O € 1195.- voor Fénilh, geschikt voor max. 5 personen
O …… maal het yoga arrangement (12 x een yoga/meditatieles ) à € 200 per persoon.
In deze week moet tenminste één persoon per huisje deelnemen aan het yogaprogramma
Aanmelding
O De ‘Algemene voorwaarden yogavakantie Frankrijk 2016’ heb ik gelezen en ik ga hiermee akkoord.
Ik weet dat mijn reservering pas definitief is als er een aanbetaling van € 200,- per persoon is
gedaan; het resterende bedrag maak ik over voor 27 juli 2016.
O Ik ga ermee akkoord dat mijn naam, (email)adres en telefoonnr. met de overige deelnemers
op de deelnemerslijst gedeeld wordt.

Datum: ………….……………………………… Handtekening: ………………………………………………

