Veelgestelde vragen glutenvrije groepsreis Hotel Aduard
Hoe kan ik mij aanmelden voor de groepsreis?

Via de website van de NCV kunt het online aanmeldformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Wat kost de groepsreis?

De kosten zijn € 249 euro p.p. Voor personen die graag een eenpersoonskamer willen reserveren,
komt er een toeslag van € 60 euro bij. De totale kosten bedragen dan € 309 euro.

Komen er nog extra kosten bij tijdens de groepsreis?

Het arrangement is inclusief drie hotelovernachtingen, ontbijt, diner (lopend buffet), vervoer per bus
en uitstapjes.
Het arrangement is exclusief de drankjes en eventuele extra bestellingen tussendoor, deze zijn voor
eigen rekening.
Tijdens het concert (wat vrijwillig wordt gegeven) wordt een vrijwillige collecte gehouden voor de
pianist en de violiste.

Hoe kan ik het beste het hotel bereiken?

U komt op eigen gelegenheid naar het hotel (bekijk hier de routeplanner). Het adres van Hotel
Aduard is: Friesestraatweg 13, 9831 TB ADUARD. Wat het openbaar vervoer betreft, is het hotel goed
bereikbaar. U kunt hier zien hoe u vanaf station Groningen naar het hotel kunt reizen met het
openbaar vervoer. Wilt u met het openbaar vervoer komen, geef dit dan door aan de groepsleider
via groepsreis@glutenvrij.nl.

Vanaf hoe laat kan ik inchecken in het hotel?

Het weekend begint op vrijdag. U kunt tussen 15.00 uur en 15.30 uur inchecken bij Hotel Aduard.

Hoe laat is de check-out?

Het weekend eindigt op maandag. U checkt om 11.00 uur uit bij Hotel Aduard.

Welke kamers heeft het hotel?

Het gaat om tweepersoons kamers (met douche en toilet ), met twee losse bedden naast elkaar, die
u met iemand anders gaat delen. Komt u samen met een reisgenoot/partner naar de glutenvrije
groepsreis, dan deelt u samen een tweepersoonskamer. Komt u alleen, dan deelt u de kamer met
een ander NCV-lid. Mocht u toch voorkeur hebben voor een éénpersoonskamer, dan geldt een
toeslag van € 60 euro per weekend. Dan kost het weekend € 309 euro.

Hoe worden de kamers verdeeld?

Mensen die zich met twee personen hebben opgegeven, krijgen een tweepersoonskamer. Mensen
die zich alleen opgeven, delen de tweepersoonskamer met een andere deelnemer. Mocht iemand
graag een eenpersoonskamer willen gebruiken: er zijn 5x eenpersoonskamers beschikbaar, waarvoor
een toeslag bijkomt van € 60 euro per weekend.

Wordt er ook rekening gehouden met andere dieetwensen?

Op het inschrijfformulier kunt u eventuele andere dieetwensen (bijvoorbeeld vegetarisch, lactosevrij)
aangeven. Waar mogelijk, zal hier rekening mee gehouden worden, maar het is uw eigen
verantwoordelijkheid hierop toe te zien en te controleren.

