27.HOOAEG

DENDROLOOGIA SELTSI ÕPPEREIS HOLLANDISSE
8.-11.august 2016. a.
Sõidame vaatama, mida uut pakub aianduses ja aiakujunduses juhtiv maa Holland.
Külastame kuulsamaid näidisaedu ja puukoole. Uudistame puude, põõsaste ja püsilillede uusi sorte.
Orienteeruv programm.
ESMASPÄEV 8.08
Kell 5.15 kohtumine lennujaamas.
Kell 6.45-8.15 lend JP71773 Tallinn-Amsterdam
Kell 8.15 Saabume Amsterdami ja sõidame kohe edasi.
Amsterdam-Hilversum
Hilversum, Pinetum Blijdenstein -arboretum, 2,50 € www.pinetum.nl
HILVERSUM-DOORN
Doorn von Gimborn arboretum 5 € www.gimbornarboretum.nl
võimalik tellida lõunat, kas 7.50€ või 14.50 €
Doorn-Wageningen
2 arboreetumit-parki – arb de Dreijen ja Arb Belmonte, avatud päikesetõusust loojanguni, piletiinfot pole.
Www.dedreijen.nl www.belmiontearboretum.nl www.hetdepot.nl
Majutus Appelterni lähedal.
TEISIPÄEV 9.08
Appelterni park, grupp 10.50 €, kl 10-12 www.appeltern.nl
Edvin Smits nursery, üks kuulsaim okaspuude puukoole ja näidisaedasid. Meerkensweg 8, VOLKEL,
http://www.edwinsmitsconifers.com/ info@edvinsmitsconifers.com

Nelis Kools, Kools NUrsery, Deurne Vlerdenseweg 115
S.o Kools trees nursery www.sierteeltkwekerijkools.nl info@sierteeltkwekerijkools.nl
Piet Vergeldti puukool, puud ja põõsad. www.pietvergeldt.com
Majutus Eindhovenis.
KOLMAPÄEV 10.08
Eindhoven-Sprundel
Peter Schrauwen-Moerings, Sprundel okaspuude puukool Vorenseinseveg 67, Sprundel
info@Schrauwen-Moerings.nl

SPRUNDEL-BOSKOOP
Planten Tuin Esveld/Esveldi puukool kl 9-17, tasuta www.esveld.nl
puukool, taimepood, raamatupood www.sortimentstuin.nl –(võimalusel, kui jääb aega)
Majutus Boskoopis.
NELJAPÄEV 11.08.
Mark ja Rein Bulk, Esveldi lähedal, avatud ainult neljap ja reede kL 9-17, lõuna 12-13
info@bulk-boskoop.nl

Rijneveld 15, Boskoop, puukool 1,5 ha ja väike pood
Boskoop-Hummelo

27.HOOAEG
HUMMELO
HOLLANDI ÜHE TUNTUIMA AIAKUJUNDAJA ERAAED avatud N, R, L KL 11-16.
www.oudolf.com/private-garden

HUMMELO-AMSTERDAM
LEND JP7474 AMSTERDAM-TALLINN KL 20.40-23.55
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt. muudatusi sõltuvalt ilmast ja muust meist
mitteolenevatest põhjustest.
Hind 720 EUR sisaldab majutuse hotellides 3 ööd kahestes tubades hommikusöögiga, Adria lend TallinnAmsterdam-Tallinn, bussi vastavalt programmile ja giiditeenuse.
Hind ei sisalda sissepääse (tasutakse bussis).
Palume reisifirmale Comtour teatada, kui soovite tervisekindlustust. Hind sõltub vanusest (Üle 65a kallim tariif).
Info ja registreerimine:
Eesti Dendroloogia Selts Aino Aaspõllu tel. 5042603, 644 0045 või e-postile aino.aaspollu@gmail.com
Reisibüroo COMTOUR
tel. 6455 925, 52 20 009 või e-postile comtour@comtour.ee
Palume järgmiseid andmeid:
perekonna- ja eesnimi; isikukood; passi- või ID-kaardi number ja kehtivusaeg; kontakttelefon; kodune aadress;
e-post, kellele esitada arve
Tellimus muutub Reisibüroole Comtour siduvaks peale ettemaksu, mis on reisijalt 150 EUR tasumist kahe nädala
jooksul peale broneerimist. Ülejäänud reisimaksumus palume tasuda hiljemalt 1. juulil 2016.
Reisibüroo ei vastuta kindlustuse eest.
Palume teatada oma soovist teha reisikindlustus (EUR).
Hind eurodes
Tervisekindlustus

tervise- koos tõrkekindlustusega (kate 800 EUR)

täiskasvanud
seenior
seenior
seenior

19,23 EUR
29.43 EUR
32,23 EUR
58,85 EUR

(19-64a)
(65-70a)
(71-79a)
(üle 79a)

7.08 EUR
10,83 EUR
14.44 EUR
21,66 EUR

OÜ Comtouri arveldusarve EE381010052027836004) AS SEB Pank.
Ülekandel palume märkida: reisija ees- ja perekonnanimi ja reis. Soovi korral esitame arve (palume firma nime,
aadressi, postiindeksit). Tasuda saab ka sularahas meie kontoris Tallinn, Lauteri 7 (hotell Olümpia kõrval).
PA GA S
Käsipagas : Lennuki salongi võib kaasa võtta käsipagasi, mis vastab järgmistele tingimustele:
mõõtmed ei tohi ületada 50x40x22 cm, kogukaal ei tohi ületada 8 kg;
kõik käsipagasis olevad vedelikud peavad mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn minigrip kotti);
kilekotti paigutavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on 100 ml;
käsipagasis ei tohi olla teravaid esemeid nagu noad, käärid, küüneviil ning hambapastad, deodorandid, jms.
Äraantava pagasi 1 ühiku maksimaalne kaal 23 kg.

Kohustuslik on võtta kaasa PASS, mis peab kehtima 3 kuud peale reisi lõppu, või ID-kaart.
Meeldivat reisi soovides, Urve Joost
Comtouri tegevjuht / tel.+ 372 522 0009
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