TRAVEL PACKAGES
FOR
BELGIAN CATS FANS
TO
EUROBASKET
WOMEN 2019

FIRST ROUND PACKAGE #1
26/06/19 – 01/07/19
INBEGREPEN:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vluchten Heen/Terug vanuit Brussel met Air Serbia
o 26/06/19
Brussel – Belgrado
09.50 – 12.05
o 01/07/19
Belgrado – Brussel
06.45 – 09.10
5 overnachtingen in een 3* hotel in Novi Sad op basis van een tweepersoonskamer in
logies & ontbijt
Transfers luchthaven – hotel – luchthaven
Transfers hotel – Match Belgian Cats in Zrenjanin – hotel
o (27/06 – 28/06 – 30/06)
Novi Sad City Tour (1/2 dag op 29/06)
Meet & Greet met de Belgian Cats na de match op 28/06 in Zrenjanin, incl. apero +
koud/warm buffet + 3 dranken
Tickets Cat 1 in de ‘Belgian Corner’ (3 dagtickets)
Begeleiding Travel2Sports (NL/FR)

NIET INBEGREPEN:
▪
▪
▪

Verzekeringen
Niet vermelde maaltijden en transfers
Single Toeslag: 130 €

PRIJS PER PERSOON:

885€

Hotelfaciliteiten:
Gerenoveerd 3* hotel in de voetgangerszone van Novi Sad, mooie kamers met o.a. airco,
badkamer met douche & minibar. Ontbijtbuffet & gratis WiFi
Reisdocumenten:
Geldige identiteitskaart of geldig paspoort vereist

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

FIRST ROUND PACKAGE #2
26/06/19 – 01/07/19
INBEGREPEN:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vluchten Heen/Terug vanuit Brussel met Air Serbia
o 26/06/19
Brussel – Belgrado 09.50 – 12.05
o 01/07/19
Belgrado – Brussel 06.45 – 09.10
5 overnachtingen in een 4* hotel in Novi Sad op basis van een tweepersoonskamer in
logies & ontbijt
Transfers luchthaven – hotel – luchthaven
Transfers hotel – Match Belgian Cats in Zrenjanin – hotel
o (27/06 – 28/06 – 30/06)
Novi Sad City Tour (1/2 dag op 29/06)
Meet & Greet met de Belgian Cats na de match op 28/06 in Zrenjanin, incl. apero +
koud/warm buffet + 3 dranken
Tickets Cat 1 in de ‘Belgian Corner’ (3 dagtickets)
Begeleiding Travel2Sports (NL/FR)

NIET INBEGREPEN:
▪
▪
▪

Verzekeringen
Niet vermelde maaltijden en transfers
Single Toeslag: 170 €

PRIJS PER PERSOON:

960€

Hotelfaciliteiten:
Mooi 4* hotel in Novi Sad, met een rustige ligging op 2km van het centrum. Grote kamers
met o.a. airco & mooie badkamer met douche/bad. Uitgebreid ontbijtbuffet & gratis WiFi.
Het hotel beschikt over een Spa & Wellness Centre & restaurant.
Reisdocumenten:
Geldige identiteitskaart of geldig paspoort vereist

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

SECOND ROUND PACKAGE #3
01/07/19 – 08/07/19
INBEGREPEN:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vluchten Heen/Terug vanuit Brussel met Air Serbia
o 01/07/19
Brussel – Belgrado
09.50 – 12.05
o 08/07/19
Belgrado – Brussel
06.45 – 09.10
7 overnachtingen in een 4* hotel in Belgrado op basis van een tweepersoonskamer in
logies & ontbijt
Transfers luchthaven – hotel – luchthaven
Transfers hotel – Match – hotel
Belgrado City Tour (1/2 dag op 03/07)
Meet & Greet met de Belgian Cats na de match op 02/07 in Belgrado, incl. apero +
koud/warm buffet + 3 dranken
Tickets Cat 1 in de ‘Belgian Corner’ (4 dagtickets)
Begeleiding Travel2Sports (NL/FR)

NIET INBEGREPEN:
▪
▪
▪

Verzekeringen
Niet vermelde maaltijden en transfers
Single Toeslag: Hotel: 130 €

PRIJS PER PERSOON:

995€

Hotelfaciliteiten:
Centraal gelegen 4* hotel nabij de voetgangerszone van Belgrado, grote kamers met o.a.
airco & badkamer met douche. Ontbijtbuffet & gratis WiFi. Het hotel beschikt over een bar
en restaurant.
Reisdocumenten:
Geldige identiteitskaart of geldig paspoort vereist

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

SECOND ROUND PACKAGE #4
01/07/19 – 08/07/19
INBEGREPEN:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vluchten Heen/Terug vanuit Brussel met Air Serbia
o 01/07/19
Brussel – Belgrado
09.50 – 12.05
o 08/07/19
Belgrado – Brussel
06.45 – 09.10
7 overnachtingen in een 5* hotel in Belgrado op basis van een tweepersoonskamer in
logies & ontbijt
Transfers luchthaven – hotel – luchthaven
Transfers hotel – Match – hotel
Belgrado City Tour (1/2 dag op 03/07)
Meet & Greet met de Belgian Cats na de match op 02/07 in Belgrado, incl. apero +
koud/warm buffet + 3 dranken
Tickets Cat 1 in de ‘Belgian Corner’ (4 dagtickets)
Begeleiding Travel2Sports (NL/FR)

NIET INBEGREPEN:
▪
▪
▪

Verzekeringen
Niet vermelde maaltijden en transfers
Single Toeslag: Hotel: 240 €

PRIJS PER PERSOON:

1120€

Hotelfaciliteiten:
Mooi 5* in het oude stadsgedeelte van Belgrado. Prachtige kamers alle moderne
voorzieningen (o.a. airco). Uitgebreid ontbijtbuffet & gratis WiFi. Het hotel beschikt over een
Spa & Fitness en zwembad.
Reisdocumenten:
Geldige identiteitskaart of geldig paspoort vereist

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

FULL PACKAGE #5
26/06/19 – 08/07/19
INBEGREPEN:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vluchten Heen/Terug vanuit Brussel met Air Serbia
o 26/06/19
Brussel – Belgrado 09.50 – 12.05
o 08/07/19
Belgrado – Brussel 06.45 – 09.10
5 overnachtingen in een 3* hotel in Novi Sad & 7 overnachtingen in een 4* hotel in
Belgrado op basis van een tweepersoonskamer in logies & ontbijt
Transfers luchthaven – hotel – luchthaven
Transfers hotel – Match – hotel
Novi Sad City Tour (1/2 dag op 29/06) + Belgrado City Tour (1/2 dag op 03/07)
Meet & Greet met de Belgian Cats na de match op 28/06 in Zrenjanin + 02/07 in
Belgrado, incl. apero + koud/warm buffet + 3 dranken
Tickets Cat 1 in de ‘Belgian Corner’ in Zrenjanin & Belgrade (7 dagtickets)
Begeleiding Travel2Sports (NL/FR)

NIET INBEGREPEN:
▪
▪
▪

Verzekeringen
Niet vermelde maaltijden en transfers
Single Toeslag: 260€

PRIJS PER PERSOON:

1580€

Hotelfaciliteiten Novi Sad:
Gerenoveerd 3* hotel in de voetgangerszone van Novi Sad, mooie kamers met o.a. airco,
badkamer met douche & minibar. Ontbijtbuffet & gratis WiFi
Hotelfaciliteiten Belgrado:
Centraal gelegen 4* hotel nabij de voetgangerszone van Belgrado, grote kamers met o.a.
airco & badkamer met douche. Ontbijtbuffet & gratis WiFi. Het hotel beschikt over een bar
en restaurant.
Reisdocumenten:
Geldige identiteitskaart of geldig paspoort vereist

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

FULL PACKAGE #6
26/06/19 – 08/07/19
INBEGREPEN:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vluchten Heen/Terug vanuit Brussel met Air Serbia
o 26/06/19
Brussel – Belgrado 09.50 – 12.05
o 08/07/19
Belgrado – Brussel 06.45 – 09.10
5 overnachtingen in een 4* hotel in Novi Sad & 7 overnachtingen in een 5* hotel in
Belgrado op basis van een tweepersoonskamer in logies & ontbijt
Transfers luchthaven – hotel – luchthaven
Transfers hotel – Match – hotel
Novi Sad City Tour (1/2 dag op 29/06) + Belgrado City Tour (1/2 dag op 03/07)
Meet & Greet met de Belgian Cats na de match op 28/06 in Zrenjanin + 02/07 in
Belgrado, incl. apero + koud/warm buffet + 3 dranken
Tickets Cat 1 in de ‘Belgian Corner’ in Zrenjanin & Belgrade ( 7 dagtickets )
Begeleiding Travel2Sports (NL/FR)

NIET INBEGREPEN:
▪
▪
▪

Verzekeringen
Niet vermelde maaltijden en transfers
Single Toeslag: 410 €

PRIJS PER PERSOON:

1800€

Hotelfaciliteiten Novi Sad:
Mooi 4* hotel in Novi Sad, met een rustige ligging op 2km van het centrum. Grote kamers
met o.a. airco & mooie badkamer met douche/bad. Uitgebreid ontbijtbuffet & gratis WiFi.
Het hotel beschikt over een Spa & Wellness Centre & restaurant.
Hotelfaciliteiten Belgrado:
Mooi 5* in het oude stadsgedeelte van Belgrado. Prachtige kamers alle moderne
voorzieningen (o.a. airco). Uitgebreid ontbijtbuffet & gratis WiFi. Het hotel beschikt over een
Spa & Fitness en zwembad.
Reisdocumenten:
Geldige identiteitskaart of geldig paspoort vereist

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

A LA CARTE PACKAGE
Geen tijd om de Belgian Cats de volledige periode te volgen in Servië?
Geen probleem! Travel2Sports kan voor iedereen een à la carte pakket samenstellen naar
uw wensen en mogelijkheden.
→ Verblijven in dezelfde steden
→ Kwalitatieve hotels
→ Transfers
→ Meet & Greet met de speelsters indien ter plaatse op 28/06 (Zrenjanin) of 02/07
(Belgrado)

CONTACTEER ONS VOOR EEN PRIJSBEREKENING EN MEER INFORMATIE:
Tel. 059/41.46.02 of via gilbert@travel2sports.be

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

VIP PACKAGE A LA CARTE
INBEGREPEN:
▪

Vluchten Heen/Terug vanuit Brussel met Air Serbia (volgens beschikbaarheid)
o Brussel – Belgrado
09.50 – 12.05
o Belgrado – Brussel
06.45 – 09.10

▪

Verblijf in hotel Sheraton****+ in Novi Sad tussen 26/06 & 01/07:
o Rustige ligging op 2 km van het stadscentrum
o Ruime kamers met o.a. airco & badkamer met bad en douche
o Uitgebreid ontbijtbuffet
o Spa Centrum met o.a. sauna & whirlpool
o Vergaderzaal
o Restaurant
o Gratis WiFi

▪

Verblijf in hotel Metropol Palace***** in Belgrado tussen 01/07 & 08/07:
o Gelegen in het oude stadsgedeelte
o Volledig gerenoveerd
o Grote kamers in moderne tinten met o.a. airco
o Spa Centrum met zwembad
o Fitness
o Restaurant (buiten eten mogelijk)
o Gratis WiFI

▪

Transfers luchthaven – hotel – luchthaven

▪

Transfers hotel – Match Belgian Cats – hotel

▪

Novi Sad City Tour (1/2 dag op 29/06) en/of Belgrado City Tour (1/2 dag op 03/07)

▪

Meet & Greet met de Belgian Cats na de match op 28/06 in Zrenjanin & op 02/07 in
Belgrado, incl. apero + koud/warm buffet + 3 dranken

▪

Begeleiding Travel2Sports (NL/FR)

CONTACTEER ONS VOOR EEN PRIJSBEREKENING EN MEER INFORMATIE:
Tel. 059/41.46.02 of via gilbert@travel2sports.be

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

REISVERZEKERINGEN
Reisverzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen maar kan bij gereserveerd worden door
Travel2Sports. Wijstellen in samenwerking met Touring, u de volgende formules voor:

Annuleringsverzekering en reiscompensatie:
5.8 % van de totale reissom - minimum
€ 20/polis
Touring voorziet in de terugbetaling van de
kosten o.a. in geval van overlijden, ernstige
ziekte, ongeval, zwangerschapscomplicaties,
ontslag, nieuw arbeidscontract, scheiding, …
Global Protect: 7 % van de totale reissom minimum € 20/persoon

Travel Protect bijstandsverzekering:
Europa: € 2.2 p.p./dag - minimum € 20/persoon
Inbegrepen:
• Onbeperkte tussenkomst medische kosten
en repatriëring
• Bagage: € 1500 per persoon
• Reiscompensatie
De beschrijving van de garanties is een uittreksel
uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een
beperkte weergave van onze producten en diensten

Inbegrepen:
• Annulering en reiscompensatie
• Dekking bij vooraf bestaande ziekte
van de verzekerde
• Onbeperkte tussenkomst medische
kosten en repatriëring
• Bagage: €1500 per persoon

Voor alle informatie & reservatie: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be of
mailto:sabine.snauwaert@tramontana.be

