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NNPV reis naar Madrid 
Vrijdag 25 november t/m zondag 27 november 2022 

 

Als je voorafgaand of tijdens de feestdagen in Madrid bent, zal je omringd worden door lichtjes.  
Gebouwen worden prachtig versierd, pleinen geven licht en je komt enorme verlichte kerstbomen te-
gen. In de hele stad proef je de kerstsfeer, er zijn diverse kerstmarkten en (levende) kerststallen. 
Shoppen is in die tijd extra gezellig! 
 
*Volgens het Spaans verkeersbureau is dit in 2022 vanaf 25 november!  

_____________________________________________________________________________ 
 
Dag 1: Vrijdag 25 november 2022 

• 05.30u Uiterlijk op luchthaven Schiphol aanwezig zijn. 

• 07.40u Vertrek vanaf luchthaven Amsterdam met KLM naar Madrid. 

• 10.15u Aankomst op luchthaven Madrid. 
• Privé groepstransfer per lokale touringcar naar het hotel. 

• Aankomst bij het hotel, bagage wordt in het bagagedepot geplaatst tot check-in later op de dag. 

• Rest van de dag vrij te besteden. 

• Inchecken hotel. (evt. bagage eerst in depot)  

• Vrij te besteden dag. 

• Overnachting in hotel. 

 
Dag 2: Zaterdag 26 november 2022 

• Ontbijt in hotel. 

• Vrij te besteden dag. 

• Overnachting in hotel. 

 
Dag 3: Zondag 27 november 2022 

• Ontbijt in hotel. 

• Uitchecken hotel. (bagage kan in depot) 

• Vrij te besteden tijd tot privé groepstransfer naar de luchthaven. 

• 20.25u Vlucht van Madrid naar Amsterdam met KLM. 

• 23.00u Aankomst luchthaven Amsterdam. 

_________________________________________________________________________________ 

 
Hotel: Eurostars Central **** op 250 meter van metrostation Tribunal in het centrum van Madrid. 

Ontbijt is inbegrepen. 
_________________________________________________________________________________ 

 
In verband met dagelijks fluctuerende prijzen voor met name vluchten, waarvoor opties voor slechts 
korte tijd worden afgegeven, is het zo dat exacte prijzen pas na boeking duidelijk zijn.  
De prijzen voor de kosten voor vluchten en hotel voor de eerste 40 deelnemers zijn: 
  
Lid NNPV    € 198,00 
Inwonend gezinslid   € 225,00 
Introducé    € 395,00 

 
Bij meer inschrijvingen wordt eventueel een 2e optie genomen. Besloten is om dan, afhankelijk van de 
dan geldende prijzen voor vlucht/hotel, een maximum prijs voor een NNPV lid aan te houden van  
€ 225,00, voor een inwonend minderjarig gezinslid € 250,00 en voor een introducé € 425,00. 
Op het aanmeldformulier moet hier wel of niet akkoord mee worden gegaan! 
Er kan helaas geen kinderkorting worden toegepast. 
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AANDACHTSPUNTEN: 
 

• Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor deze reis geldt: voor de eer-
ste 40 deelnemers is de prijs gegarandeerd. Als de belangstelling groter is, kan eventueel worden 
bekeken of de reservering uitgebreid kan worden en voor welke prijs de reis dan kan worden aan-
geboden. Dit in verband met dagelijks fluctuerende kosten voor vluchten en hotels. 
De prijs voor een NNPV-lid wordt in dat geval vastgesteld op maximaal € 225,00. 
Als de reis niet voor dat bedrag aangeboden kan worden, vervalt de inschrijving. 

 
• Meld je uiterlijk op donderdag 26 mei 2022 aan d.m.v. bijgevoegd inschrijfformulier. 

 

• Na de sluitingsdatum van de inschrijftermijn kunnen geen wijzigingen meer worden doorgegeven. 

 

• Check zelf tijdig op rijksoverheid.nl wat de dan eventueel geldende Coronaregels voor reizen 
en vakantie zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan. 

 
• De deelnemers reizen en verblijven op zelfstandige basis, er is geen of minimale reisbegeleiding. 

 

• Voor deze reis is een geldig reisdocument voor Spanje vereist. 

 

• De kosten worden door de NNPV, naar verwachting, rond 23 november 2022 geïncasseerd.  

 

• Restitutie is helaas niet mogelijk, het wordt sterk aanbevolen om zelf een reis- en 
annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

• Onduidelijke of onvolledige ingevulde formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden 

genomen. 

 

• De inschrijvingen kunnen van NNPV-zijde geannuleerd worden als het aantal aanmeldingen te 
laag is (de optie is voor 40 personen voor een gegarandeerd bedrag) of als het aantal reizen (40) 
met gegarandeerde prijs is bereikt. 

 

• Uiterlijk op 13 juni 2022 ontvang je van de NNPV bericht of je tot de eerste 40 deelnemers 
behoort, of de reis bij een nieuwe optie tegen het aangegeven maximum bedrag door gaat of dat 
de inschrijving helaas vervalt. 

 

• Ruimbagage evt. op aanvraag. Toeslag: € 60,00 p.p. voor 23 kg. 

 

• Hotel op basis van 2 persoonskamer, 1 en 3 pers. kamer eventueel op aanvraag en indien 
beschikbaar. Toeslag verblijf in een éénpersoonskamer is € 99,00. Er kan geen kinderkorting 
worden toegepast. 

 

• Prijzen kunnen afwijken op basis van grotere aantallen deelnemers. Zie vastgestelde max. prijs. 

 

• Prijzen voor introducé’s zijn kostprijzen. 

 

• Relevante informatie die nu nog ontbreekt, zal na inschrijving z.s.m. bekend worden gemaakt. 

 

• Onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. 
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 Aanmeldformulier 

Voor- en achternaam NNPV-lid:………………………………………………………………………………… 

Adres, postcode en plaats: ………………………………………………………………………………... 

Mobiel nummer:  +31 6 ………………………………………………………………………… 

Privé emailadres:  ………..………………………………………………………………………. 

 

Meldt aan voor de NNPV reis van 25 november t/m 27 november 2022 naar Madrid: 

 

* doorhalen wat n.v.t. is en indien beschikbaar 

Wensen kamer 1: 1 persoons / 2 persoons / 3 persoons* – enkel(e) bed(den) / dubbel bed* 

Wensen kamer 2: 1 persoons / 2 persoons / 3 persoons* – enkel(e) bed(den) / dubbel bed* 

 

Gegevens deelnemer 1: 

Achternaam conform reisdocument: 

Voornamen conform reisdocument: 

Geboortedatum: 

Nationaliteit: 

Type reisdocument: paspoort, ID-kaart* 

Nummer reisdocument:  

Vervaldatum reisdocument: 
Plaats van uitgifte reisdocument: 
 
Gegevens deelnemer 2: 

Achternaam conform reisdocument: 

Voornamen conform reisdocument: 

Geboortedatum: 

Nationaliteit: 

Type reisdocument: paspoort, ID-kaart* 

Nummer reisdocument:  

Vervaldatum reisdocument: 
Plaats van uitgifte reisdocument: 
 
Gegevens deelnemer 3: 

Achternaam conform reisdocument: 

Voornamen conform reisdocument: 

Geboortedatum: 

Nationaliteit: 

Type reisdocument: paspoort, ID-kaart* 

Nummer reisdocument:  

Vervaldatum reisdocument: 

Plaats van uitgifte reisdocument: 

 

Gegevens deelnemer 4: 

Achternaam conform reisdocument: 

Voornamen conform reisdocument: 

Geboortedatum: 

Nationaliteit: 

Type reisdocument: paspoort, ID-kaart*  

Nummer reisdocument:  

Vervaldatum reisdocument: 

Plaats van uitgifte reisdocument: 

  

* doorhalen wat n.v.t. is  
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Ruimbagage gewenst: ja/nee voor … personen ad. € 60 p.p. 

Naam: 

Naam: 

Naam: 

Naam: 

 

Bij eventuele meerdere deelnemers: graag de volledige gegevens op apart blad toevoegen. 

  

Ook in te vullen door NNPV-lid: 

 

NNPV-lid: .…..  x € 198,00 = € 

Gezinslid: ……  x € 225,00 = € 

Introducé: ……  x € 395,00 = € 

Ruimbagage:… x €   60,00 = € 

   -------------------- + 

Totaal:   €  

 
✓ Het NNPV-lid is ervan op de hoogte dat als het maximum aantal deelnemers van 40 is 

bereikt en de reis voor een aanvullende groep aangeboden kan worden, de prijzen voor 
deze 2e groep kunnen afwijken. 
De prijs voor een NNPV-lid wordt in dat geval vastgesteld op maximaal € 225,00, voor een 
inwonend gezinslid € 250,00 en voor een introducé € 425,00. 

✓ Gaat daar wel / niet* mee akkoord. Als de reis niet meer voor dat bedrag aangeboden kan 
worden, dan vervalt de inschrijving. 

✓ Toeslagen voor 1 persoons- of 3 persoonskamers zullen nog bekend worden gemaakt aan de 
deelnemer voordat de inschrijving definitief wordt. 

 

Het totaal verschuldigde bedrag wordt automatisch ingehouden van mijn bij NNPV bekende bankre-

keningnummer. 

 

Het ingevulde aanmeldformulier graag uiterlijk op 26 mei 2022 per email sturen naar:  

josee.daniels@gmail.com (let op: dit is een gewijzigd emailadres!) 
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