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Nieuwe Pekela, 2018
Beste mensen,
Betreft: Groepskuurreizen 2018
Wij hebben ons best gedaan om voor een redelijke prijs terecht te kunnen in kuuroorden in Hongarije
Roemenië.
Donateurs die geen vergoeding krijgen van de ziektekostenverzekeringen, gemeente e.d. en met KMR een
kuurreis maken kunnen een aanvraag indienen voor subsidie.
Zie voorwaarden subsidie.

Hongarije
Groepskuurreizen Hongarije in samenwerking met Vita Sana (www.vita-sana.nl).
Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló bevindt zich in het noordoostelijke deel van Hongarije, 200 km van Budapest. Dankzij het
geneeskrachtige water, staat de stad bekend als het “Mekka van de Reumawereld”. Het heilzame water wordt
door de inwoners van deze stad ook wel “het vloeibare goud” genoemd. Jodium-, broom- en zoutwater dragen
al 80 jaar lang bij aan de genezing van aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals bij reumapatiënten.
Hajdúszoboszló kent een speciaal microklimaat met maar liefst 2000 zonuren per jaar. Het Hunguest Hotel
Béke Wellness en Medicinal Spa is een uitstekende keuze voor uw verblijf in Hajdúszoboszló. Het hotel heeft
zijn eigen medicinale water, zwembaden (met lift voor invaliden), doktoren, wellness- en behandelruimten.
Alle belangrijke trekpleisters liggen in de buurt van het hotel. In de omgeving zijn verschillende restaurants,
bars en winkeltjes.
4* Hunguest Hotel Béke

Heeft u belangstelling voor een kuurreis in het voorjaar kunt u contact opnemen met het reisbureau.
Van 18 september t/m 2 oktober 2018 ( 2 weekse reis )
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Van 18 september t/m 9 oktober2018 ( 3 weekse reis )
De prijzen voor de groepsreis in september/oktober 2018 zijn.
2 weekse reis + 30 behandelingen € 1376,00 (bij deelname van min 10 pers. KMR begeleiding)
3 weekse reis + 45 behandelingen € 1799,00 (bij deelname van min 10 pers. KMR begeleiding)
Inbegrepen:
Hotelverblijf in een standaard kamer op basis van halfpension, medisch onderzoek, het aantal geboekte
behandelingen, onbeperkt gebruik van verschillende sauna’s, infrarood-en stoomkabine, jacuzzi, thermale
bassins, binnen- en buitenbaden met verschillende temperaturen, gebruik van badjas, deelname aan
groepsgymnastiek, fitness club, de transfer in Hongarije, alle belastingen, vliegticket naar Hongarije.
Niet inbegrepen:
Upgrading van de kamers, optionele wellness programma’s: ontspannings- en beauty behandelingen,
facultatieve programma’s.
Opstapplaats Eindhoven en aankomst Debrecen. Rechtstreeks transfer met bus naar 4* Hunguest Hotel Béke.
Per (mini)bus wordt u van het vliegveld opgehaald en bent u in 20 minuten in Hajdúszoboszló .

Roemenië

Hotel Paradiso Mangalia

Groepskuurreizen 2018
Voorjaar groepsreizen kunt u contact opnemen met het reisbureau
Najaar 2018 22 september t/m 6 oktober 2018 begeleiding bij minimaal 10 deelnemers

Groepskuurreizen Roemenie in samenwerking met KOMreizen. (www.komreizen.nl)
PRIJZEN onder voorbehoud
2 weken
*1 persoonskamer
€ 1250,00 p.p.
• 2 pers. kamer singlegebruik € 1350,00 p.p.

3 weken
* 1 persoonskamer
€ 1.590,00 p.p. (noordzijde)
* 2 pers kamer singlegebruik € 1.680,00 p.p. (zonzijde)

Betalingen voor 31 juli 2018 vroegboekkorting 50 euro.
Kamerprijzen zijn gebaseerd op logies met ontbijt.
Toeslag Half Pension 2 weken: € 160,00
3 weken € 235,00
Toeslag Vol Pension 2 weken: € 290,00
3 weken € 425,00
Najaar 2018: zaterdag 22 september t/m 13 oktober 2018 (Begeleiding KMR bij voldoende deelnemers)
2

Prijzen zijn inclusief transfer

Prijzen op aanvraag bij KOMreizen te verkrijgen.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur

Secretaris
O
Aanmeldingsformulier Kuurreis KMR 2018 Roemenie/Bulgarije
O
Aanmeldingsformulier Kuurreis KMR (Hongarije 2018)
O
O
O
O

Aanvraagformulier subsidie Kuurreis KMR 2018

Formulier voor aanvraag 3 weekse kuurreis 2018
Voorbeeldbrief verzoek tot financiële bijdrage aan de zorgverzekeraar
Reumaverklaring Reumatoloog 2018

U kunt deze formulieren en extra informatie downloaden via onze website www.kurenmetreuma.com
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