Noordwijk, 15 november 2020

Beste Past Rotaryvrienden en -vriendinnen,
We hopen dat u allen naar omstandigheden in goede gezondheid bent en dat u deze moeilijke
periode goed doorstaat. Graag vragen we uw aandacht voor het volgende. Ongeveer een jaar
geleden lanceerde onze Reiscommissie een reisprogramma naar Noord Duitsland - Schwerin,
uit te voeren in juni 2020. Het animo om aan deze mooie reis deel te nemen bleek groot en ruim
40 personen meldden zich daar enthousiast voor aan. In maart dit jaar werden we geconfronteerd
met het Corona virus en moesten wij als Reiscommissie besluiten de reis helaas te annuleren.
Een grote teleurstelling voor alle deelnemers .
De toekomst was en is ook nu nog onzeker, zoals u zult begrijpen, maar wij hebben toch gemeend
positief te moeten zijn en we vertrouwen er op dat 2021 ons nieuwe mogelijkheden zal brengen om
onze zo geliefde Federatiereizen uit te voeren. De Reiscommissie is dan ook aan het werk gegaan om
een tweetal Federatiereizen te plannen voor 2021 en wel een reis per touringcar in het voorjaar
(mei 2021) en een vliegreis in het najaar (september 2021).
De touringcar reis - in het voorjaar 2021 - heeft als bestemming Schwerin in Noord Duitsland, een
zeer mooie en populaire bestemming. Deze reis is min of meer dezelfde als de voor afgelopen
voorjaar geplande reis naar Noord Duitsland. De belangstelling voor deze reis was eerder zo groot
dat we meenden deze reis weer te moeten aanbieden. Het programma treft u hierbij aan.
De tweede geplande reis - in het najaar 2021 - is een vliegreis met als bestemming fascinerend
Boedapest in Hongarije. De reis wijkt enigszins af van de tot op heden uitgevoerde reizen in die zin
dat we dit keer vliegen naar de reisbestemming Boedapest en vervolgens gebruik maken van een
luxe lokale touringcar voor het maken van alle excursies. Ook een lokale Nederlandssprekende gids
staat al voor deze reis gepland. Verder wordt er gezorgd voor extra begeleiding op Schiphol bij
vertrek en aankomst. NB Door deze combinatie van vliegreis/lokale touringcars vermijden wij een
lange busreis met een overnachting op zowel heen- als terugreis. Koninklijke Beuk heeft grote
ervaring met het verzorgen van dit soort reizen . Ook dit programma treft u hierbij aan.
Voor beide reizen geldt dat u op het terrein van Koninklijke Beuk in Noordwijk en voor de duur van
de reis uw auto gratis kunt parkeren (zie keuzes op inschrijfformulier).
Wij hopen dat het nieuwe reisconcept u aanspreekt . Vanzelfsprekend blijven we in de toekomst ook
de vertrouwde manier van reizen - met de touringcar naar de standplaats die binnen 1 dag te
bereiken is - handhaven . De vliegreis in combinatie met lokale touringcars biedt ons echter het
grote voordeel ook een reis naar een “verre” bestemming te kunnen organiseren.

Uiteraard moeten wij wat betreft de uitvoerbaarheid van onze twee geplande reizen volgend jaar
rekening houden met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Koninklijke Beuk heeft een ruime
annuleringstermijn ingebouwd, zodat we, onverhoopt, tot een bepaalde periode (zie reserverings
formulieren) kostenloos kunnen annuleren.
De Reiscommissie wenst u veel leesplezier bij het doornemen van onze twee geplande reizen en wij
zien uw reserveringen graag tegemoet. Voor nu wensen we u van harte een goede gezondheid en
het allerbeste voor u en uw naasten.
Vriendelijke groet,
Uw Reiscommissie
Peter van Doorne, Rob Ratelband, Leendert Kruik

