Nieuwsbrief Hamburg
Zoals bekend mag worden verondersteld vindt de jaarlijkse Rotary International
Conventie 2019 plaats in Hamburg. Ondergetekenden zullen zich inspannen low
budget voor Rotarians van district 1550 een zesdaagse reis te organiseren. We
zullen op zaterdag 1 juni 2019 vroeg in de ochtend per touringcar vertrekken
vanaf een centrale locatie in ons District, om vroeg in de middag in Hamburg te
arriveren. Op donderdag 6 juni 2019 zullen we de terugreis aanvaarden om omstreeks 14.00 uur weer in Nederland te arriveren.
We hebben inmiddels een optie genomen op 90 tweepersoons kamers en 60
eenpersoons kamers in Hotel One Hamburg-Alster. Ook zullen we nog proberen
voor de maandag- dinsdag- en woensdag middagen excursies te organiseren,
voor diegenen die niet willen deelnemen aan zogenaamde “break-out sessies”
op de conventie.
Het is van belang dat wij reeds nu een inzicht krijgen van de belangstelling voor
deze reis. Wij willen dan ook vragen vóór 15 juli a.s., liefst per club, een opgave
te doen als je serieus geïnteresseerd bent aan deze reis deel te nemen. Graag
een opgave van je naam, met hoeveel personen je wil gaan (één of twee),
e-mail adres, naam van jouw club. Deze opgave dient te worden gedaan naar
secretariaatrotary1550@gmail.com.
Belangrijk.
Als je wil gaan kan je gebruik maken van de vroege inschrijvingskosten voor de
Convention in Hamburg. Alléén van 23 juni tot en met 27 juni 2018, tijdens de
periode van de Conventie in Toronto, kan men inschrijven voor Hamburg tegen
een bedrag van $ 350 per persoon (tegen de koers van vandaag is dat € 301).
Daarna gaat de prijs omhoog en loopt deze op tot $ 595 per persoon in april/
mei 2019. Men moet altijd zelf inschrijven: https://www.riconvention.org/en/
hamburg.
Kosten indicatie.
Wij hebben op dit moment alleen de beschikking over voorlopige prijzen, omdat alle door ons benaderde hotels de prijzen voor 2019 nog niet hebben vastgesteld.
Voor een tweepersoons kamer moet men denken aan ca € 450,00 per persoon
( incl. ontbijt en busreis) totaal, voor de genoemde periode.
Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van € 250,00 per persoon voor
die periode.
Omstreeks 1 december kunnen we de definitieve kosten vaststellen.
Met vriendelijke groet,
Fons Jacobs,
Frank van der Meijden.
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