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KUNSTREIS BIËNNALE VENETIË 

11 – 19 / 20 september 2015 

 

In 2015 vindt in Venetië de 56e Biënnale plaats (Esposizione Internazionale d´Arte Venezia). 
Gezien de vele positieve reacties van voorgaande keren, organiseert Galerie Kralingen 
Kunstreizen, in samenwerking met Boekhandel Emporio te Rotterdam, wederom een kunstreis 
per slaaptrein en per vliegtuig naar Venetië. 
 
Deze groepsreis is bij uitstek geschikt voor wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in 
de beeldende kunst op internationaal niveau.  
 
Juist in de periode wanneer Venetië op z´n mooist is en de drukte wat geluwd, hebben wij 
wederom het voormalige klooster “Ciliota” in het hart van de stad kunnen reserveren voor 
onze groepsreis. Alles is dus op loopafstand bereikbaar of…. u maakt gebruik van gondels of 
vaporetti. 



Voor deze groepsreis naar Venetië bieden wij aan – op grond van de nu beschikbare gegevens  - het 
volgende te verzorgen:  
 
De exacte gegevens en vertrektijden worden de deelnemers vroegtijdig toegestuurd 
 
 HEEN- EN TERUGREIS PER VLIEGTUIG  

 Vertrek heenreis op vrijdag 11 september 2015 vanaf  Amsterdam-Schiphol; 

 Aankomst Venetië-Marco Polo op vrijdag 11 september 2015; 

 Transfer van de luchthaven naar het hotel Ciliota in Venetië; 

 Vertrek terugreis op zaterdagmiddag 19 september 2015 vanaf  Venetië-Marco Polo; 

 Aankomst op zaterdag 19 september 2015 op Amsterdam-Schiphol.   
 
HEEN- EN TERUGREIS PER TREIN 

 Vertrek heenreis op vrijdag 11 september 2015 vanaf Utrecht-CS 
      (met een overstap op de nachttrein met 4-persoons couchettes) 

 Aankomst in Venetië op zaterdagochtend 12 september 2015 

 Transfer van het station naar het hotel Ciliota in Venetië; 

 Vertrek terugreis op zaterdagmiddag 19 september 2015 naar het station Venetië en vandaar met de nachttrein met 
4-persoons couchettes;                    

 Na 1x overstappen aankomst Utrecht-CS op zondagochtend 20 september 2015 
 

Annulering- en reisverzekeringen, vervoer tussen woonplaats en Schiphol of Utrecht CS en alle overige kosten 
onderweg (zoals proviand etc.) en in Venetië (maaltijden anders dan ontbijt, entreebewijzen e.d.) zijn voor eigen 
rekening. 
 
KOSTEN EN BETALING 
Vooralsnog gaan wij uit van dezelfde prijzen als onze reis in 2013, met een voorbehoud wat betreft gewijzigde 
brandstofprijzen en eventuele extra toeslagen of bijvoorbeeld een andere treinverbinding.  
Voor uw verblijf in Venetië kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
 
Voor de vliegreis 

V2  2-persoonskamer (8 nachten),  met douche/toilet en met ontbijt   
  € 1095,= per persoon 
V1  1-persoonskamer (beperkt beschikbaar, 8 nachten), met douche/toilet en met ontbijt   

€ 1195,=per persoon 
Voor de treinreis 

T2  2-persoonskamer (7 nachten), met douche/toilet en met ontbijt   
  € 990,= per persoon 
T1   1-persoonskamer (beperkt beschikbaar, 7 nachten), met douche/toilet en met ontbijt  

€ 1090,= per persoon 
 
Ons hotel vraagt een definitieve reservering per 1 december 2014, daarom sluit de inschrijftermijn voor deze kunstreis op 
20 november 2014. Latere aanmeldingen kunnen wij verwerken zo lang er nog plaats is tegen een meerprijs van  
€ 100,00 p.p. Uw inschrijving dient vergezeld te gaan van een aanbetaling van € 100 per persoon. Uw 
aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van de ontvangst van uw aanbetaling. In de maand december 2014 ontvangt 
u de schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en het verzoek om de rest van de reissom te voldoen vóór 1 februari 
2015. Ook wordt u dan uitgenodigd voor een informatieavond over deze reis in Galerie Kralingen. Na de reis staat een 
“terugkomavond” op het programma, waarop u nog eens uw ervaringen kunt uitwisselen en gelegenheid krijgt uw 
artistieke impressies van Venetië in Galerie Kralingen te exposeren. 
 
Indien u van uw reis moet afzien, dient u dit schriftelijk te laten weten. Als datum geldt de dag van aankomst van uw 
bericht bij Galerie Kralingen. Bij annulering vóór 1 februari 2015 bent u uitsluitend uw aanbetaling van € 100 per persoon 
kwijt; bij annulering ná 1 februari 2015 blijft u ons de volledige reissom verschuldigd. Het is daarom aan te bevelen, om bij 
uw verzekeraar naast uw reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Als er te weinig deelnemers zijn, 
kan Galerie Kralingen Kunstreizen de reis annuleren. In dat geval betaalt Galerie Kralingen Kunstreizen direct de 
inschrijfgelden terug (eventuele terugbetaling van verzekeringspremies regelt u met uw verzekeraar). 
 

U kunt zich nu definitief inschrijven voor deze kunstreis door vóór 20 november 2014 onderstaand formulier in te vullen, 
te ondertekenen en met een kopie van uw paspoort op te sturen naar Galerie Kralingen Kunstreizen (Gashouderstraat 9, 
3061 EH Rotterdam). Tevens maakt u de aanbetaling van € 100 per persoon over op  bankrekeningnummer  
NL38ABNA 053.60.29.830 t.n.v. Galerie Kralingen Kunstreizen,  
o.v.v.: “Venetië 2015” en de namen van deelnemers voor wie de betaling geschiedt. 
 
Namens het organisatieteam, met vriendelijke groet,   
Georges Knap  Micheline Nysten                                 Jan Buijs  Manja Ellenbroek 



Definitief inschrijfformulier  (wilt u a.u.b. duidelijk schrijven en kopie paspoort p.p. meesturen!) 
 
 
Ondergetekende……………………………………………… 
 
schrijft hiermee de volgende personen in voor de Kunstreis Biënnale Venetië 2015: 
 

Reiscode (omcirkelen) 
 
1. Dhr./mw. (voor- en achternaam, zoals in uw paspoort vermeld staat)  

……………………………………………………………………………    V2   V1   T2   T1 

Adres (volledig) 

………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon (vast),  telefoon (mobiel), e-mail: 

………………...,  ……………………, …………………… 

Geboortedatum:  Paspoortnummer: Geldig t/m: 

………………...,  ……………………, …………………… 

  

2. Dhr./mw. (voor- en achternaam, zoals in uw paspoort vermeld staat) 

……………………………………………………………………………    V2   V1   T2   T1 

Adres (volledig) 

………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon (vast),  telefoon (mobiel), e-mail: 

………………...,  ……………………, …………………… 

Geboortedatum:  Paspoortnummer: Geldig t/m: 

………………...,  ……………………, …………………… 

 

3. Dhr./mw. (voor- en achternaam, zoals in uw paspoort vermeld staat) 

……………………………………………………………………………    V2   V1   T2   T1 

Adres (volledig) 

………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon (vast),  telefoon (mobiel), e-mail: 

………………...,  ……………………, …………………… 

Geboortedatum:  Paspoortnummer: Geldig t/m: 

………………...,  ……………………, …………………… 

 

4.  Dhr./mw. (voor- en achternaam, zoals in uw paspoort vermeld staat) 

……………………………………………………………………………    V2   V1   T2   T1 

Adres (volledig) 

………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon (vast),   telefoon (mobiel),  e-mail: 

………………,    …………………..,  …………………………………………………………… 

Geboortedatum:  Paspoortnummer: Geldig t/m:  

 ………………...,  ……………………, …………………… 

en verklaart  €              (€ 100 p.p.) over gemaakt te hebben op  NL38ABNA 053.60.29.830 met vermelding van de 
namen van de deelnemers waarvoor de aanbetaling geldt.  
 
Te:                                                Datum:                                   Handtekening: 

 



 
Het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend sturen naar het 

Correspondentieadres: 

 
GALERIE KRALINGEN KUNSTREIZEN 
Georges S. Knap en Micheline Nysten 
Gashouderstraat 9, 3061 EH Rotterdam 

Telefoon 010-4135454     b.g.g. 06 45354703,    Fax 010-4147899 
E-mail: knap18@zonnet.nl |  Website: www.galeriekralingen.nl 

 

 
Jan B. Buijs  Boekhandel Emporio 

E-mail:  info@EmporioLibri.nl, 
Website: www.EmporioLibri.nl 

 
Manja M. M. Ellenbroek 

E-mail: ellenbroek@daretocare.nl 
Website: www.daretocare.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTREIS BIENNALE VENETIE 2015 
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