Werkgroep Internationale
Betrekkingen gemeente Bedum
p/a De Lijnbaan 60,
9781 LR BEDUM
Tel. 050-3015307/06-43533462
E-mail: jaapheres@ hotmail.com
of internationalebetrekkingen @bedum.nl
Aan alle inwoners van de gemeente Bedum
Betreft: reis naar Zbaszynek van
8 t/m 12 september 2011

Bedum, 28 juni 2011.

Geachte inwoners,
De werkgroep Internationale Betrekkingen van de gemeente Bedum organiseert van 8 t/m 12 september 2011
een reis naar de oogstfeesten in de Poolse partnergemeente Zbazynek. Op vrijdag 9 september 2011 zal een
rondreis worden gemaakt in de omgeving van Zbaszynek, waarbij wij u interessante dingen zullen tonen. De
oogstfeesten vinden dit jaar plaats in het gezellige dorpje Dąbrówka Wielkopolska..
De werkgroep Internationale Betrekkingen wil alle inwoners van de gemeente Bedum in de gelegenheid stellen
deel te nemen aan deze reis. Genoemde reis is niet alleen bedoeld door bestuurders van de gemeente, maar iedereen die belangstelling heeft krijgt de kans om mee te gaan. Daarbij geldt wel wie het eerst is wie het eerst maalt.
Het is daarom, dat wij u door middel van dit schrijven benaderen.
Indien u geïnteresseerd bent om bedoelde reis mee te maken, dan dient u zich voor 15 juli a.s. aan te melden.
Dit kan telefonisch (050-3015307 of 06-43533462) of per e-mail: internationalebetrekkingen@bedum.nl of
jaapheres@hotmail.com.
De reiskosten worden globaal geschat op €. 100,-- tot €. 125,-- per persoon (afhankelijk van het aantal deelnemers
aan de reis). Onderdak heeft plaats in hotel Artix te Chlastawa. De kosten voor het verblijf in hotel Artix zijn voor
eigen rekening en bedragen rond €. 20,00 per nacht incl. ontbijt. Informatie omtrent hotel Artix treft u onderstaand
aan. Uiteraard staat het deelnemers vrij, die in onze partnergemeente beschikken over een gastgezin, hier te overnachten.
Indien u zich opgeeft voor de reis, dan worden u €. 50,-- als waarborgsom in rekening gebracht. Teruggave van de
waarborgsom geschied indien er gegronde redenen aanwezig zijn om de reis te annuleren. De waarborgsom wordt
uiteraard verrekend met de definitieve reissom.
Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over de reis en het programma en een nota voor de waarborgsom.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met bovenstaand adres.
Wij hopen, dat u van de geboden gelegenheid gebruik zult maken. Inmiddels verblijven wij, met vriendelijke groet,
hoogachtend,
namens de werkgroep Internationale
Betrekkingen van de gemeente Bedum,
J.R. Heres, secretaris

HOTEL - Artix
Eigenaar: Eugeniusz Richter Eugene Richter
Chlastawa 36
66-210 Zbąszynek
•
•

11 tweepersoonskamers
13 eenpersoonskamers.

en een vergaderzaal voor ongeveer 50 personen.
In elke kamer, badkamer, tv, telefoon en draadloos internet toegang.
In het hotel zijn aangepassing voor gehandicapten aangebracht.
Kamerprijzen:
1-persoonskamer
2-persoons kamer

95 zł / dag
140 zł / dag

De prijzen voor groepsreserveringen en lange termijn zijn volgens de website van het hotel
bespreekbaar (www.artix-chlastawa.pl). Hetgeen is bevestig uit onze contacten met de gemeente
Zbaszynek. Vooralsnog gaan wij uit van een prijs van ca. €. 20,-- per persoon per nacht incl. ontbijt.
Deze prijs per kamer kan nog neerwaarts worden bijgesteld.

