
 

 

  29ste Groepsreis 

Van 13 tot en met 21 september 2021 

 

ITALIË: Rimini en omgeving 
 

Adriatische Rivièra, regio Romagna, Rivièra Romagnola 

Zuiderse bestemmingen die doen dromen 

 

 

 

ITALIË – ADRIATISCHE RIVIÈRA 
 

De vooruitzichten zijn goed. Dagelijks wordt het leven, dank zij de vaccinaties en ons 
gedisciplineerd gedrag, stilaan een beetje meer normaal. 
 
Ook het Torentrottersteam heeft de draad opnieuw opgenomen. Omwille van de alom 
gekende reden is onze reis vorig jaar niet kunnen doorgaan. Dit jaar proberen we het dus 
opnieuw. Bestemming en programma zijn ongewijzigd gebleven. De periode is wel 
geactualiseerd: vertrek vanuit het Antwerpse op maandag 13 september en terugkomst 
op dinsdag 21 september 2021. 
 
Momenteel zijn er nog een hele reeks beperkende coronamaatregelen van toepassing. 
Het is nog niet mogelijk om een exacte prijs te berekenen maar zal alleszins in de buurt 
van de prijs van vorig jaar (€ 1080,00 + € 120,00 toeslag voor een eenpersoonskamer) 
liggen.  
 
Ons verblijfshotel ter plaatse: Hotel Sporting, Viale G. Carducci 191, I 47042 Cesenatico 
F.C. Tel.: +39 0547 83082 dat speciaal voor ons geopend blijft. Het hotel voor de 
tussenovernachtingen tijdens de heen- en terugreis is nog niet gekend. 
 
Om zo onbekommerd mogelijk te kunnen reizen is het belangrijk alle mogelijke voorzorgen 
te nemen, niet alleen voor de anderen maar vooral voor jezelf. Zorg dus tijdig voor een 
degelijke reis- & annuleringsverzekering (vóór het betalen van het voorschot), vaccinaties 
en testen (indien vereist), respecteren van de maatregelen (die van land tot land en het 
moment zelf kunnen verschillen en/of wijzigen). Het Torentrottersteam sluit voor iedereen, 
zoals gebruikelijk, een reisbijstandsverzekering (geen annuleringsverzekering) voor reizen 
in groep af. Indien de reis zelf zou geannuleerd worden, wordt het voorschot integraal 
terugbetaald (geen voucher!): dit geldt evenwel niet voor individuele annuleringen. 
 
Geïnteresseerd om mee te gaan, schrijf dan onverwijld in tegelijkertijd met de betaling van 
het voorschot.  Doe dit alleszins ten laatste op 30 juni 2021. Je inschrijving is pas definitief 
na betaling van het voorschot: € 180,00 pp of € 360,00 per koppel voor een 
tweepersoonskamer, het saldo verwachten wij tegen 15 augustus 2021. Wie een 
eenpersoonskamer gereserveerd heeft betaalt ook voor 30 juni 2021 een voorschot van € 
300,00 (€ 180,00 voorschot + € 120,00 supplement eenpersoonskamer) en de 
saldobetaling tegen 15 augustus 2021. 
Stortingen op rekening BE85 4097 5200 8106 van KBC Gepensioneerden Antwerpen met 
omschrijving 'Torentrotters 2021'. 
 
Volgens de huidige voorschriften is het aantal deelnemers beperkt tot 35 reizigers. Wie in 



eerste instantie niet  het geluk heeft om te kunnen meegaan komt op de reservelijst 
terecht. Deze lijst zal aangesproken worden van zodra er meer deelnemers toegelaten 
worden of na persoonlijke annuleringen. Bij eventuele overinschrijving wordt de 
deelnemerslijst en de reservelijst samengesteld op basis van lottrekking. 
 
Wie inschrijft aanvaardt de reisvoorwaarden van KBC-Torentrotters en Violettacars. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Els, Paul of Jos van het Torentrottersteam. 
 
Met Vriendelijke Groeten, 
 
Het Torentrottersteam. 
 

Het Torentrottersteam 
 
Paul BOEYKENS, tel.: 03 383 54 48 paul.boeykens@belgacom.net 
Armand DE BLOCK, tel.: 03 289 67 96 armand.de.block@telenet.be 
Els SCHOEPEN, tel.: 03 311 65 12 schoepenels@hotmail.com 
Jos VAN BOUWEL, tel. 03 664 19 98 vanbouwel.jos@skynet.be 
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