
Voorwaarden: 

• Boekingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen 
en hebben voorrang op voorinschrijving/boeking. 

• Boekingsformulieren van eerdere deelnemers aan een terugkeerreis hebben 
voorrang. En worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.  

• Uw verblijf in het Hotel is op basis van een gedeelde tweepersoonskamer. 
(éénpersoonskamer  tegen meerprijs) 

• Na verwerking van uw (definitieve) reservering en betaling! ontvangt u, binnen een 
week een   bevestiging van WML. 

• WML behoud zich het recht voor om in geval van negatieve koerswijzigingen in 
Valuta van € t.o.v. $ deze aan de reizigers door te berekenen evenals wijzigingen in 
tarieven van luchtvaartmaatschappij, luchthaven en brandstof toeslagen. 

• WML kan niet financieel aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of 
vluchtschema wisselingen van de luchtvaartmaatschappij. 

• Indien opvolgend geplande excursies uitlopen behoud WML het recht deze in te 
korten of te annuleren. 

Annuleringsvoorwaarden: 

• Meer dan 50 dagen voor de aankomst datum: de door u betaalde reissom wordt 
teruggestort minus een percentage van de reeds gemaakte kosten in Libanon minus 
de normale bank en administratiekosten en minus 25% van de ticketprijs.  

• 45 dagen tot 20 dagen voor de aankomst datum: de door u betaalde reissom minus 
15% en  minus een percentage van de reeds gemaakte kosten in Libanon, minus de 
normale bank en administratiekosten en minus de gehele ticketprijs. 

• Minder dan 20 dagen voor de aankomstdatum of bij niet verschijnen bij vertrek, u 
verliest de hele reissom. 

• In geval van overmacht te wijten aan situaties in Libanon voorafgaand aan de reis, 
ontvangt u de hele reissom retour minus de gehele ticketprijs en de normale 
bankkosten. (reeds in Nederland en Libanon gemaakte kosten t.b.v. de reis worden 
naar rato over de deelnemers verdeeld inclusief de kosten voor de meereizende 
begeleiding of medewerkers van WML) 

• De annuleringsvoorwaarden van de door WML gekozen luchtvaartmaatschappij 
gelden boven de voorwaarden van WML. 

• WML is (financieel)niet aansprakelijk voor calamiteiten, vertragingen ,oponthoud 
van persoonlijke aard tijdens de heen en terugreis en tijdens de transfers. 

• Een reis en annuleringsverzekering inclusief aanvullende medische dekking is 
verplicht voor deze reis. 

• Uw Visum wordt kosteloos verstrekt bij aankomst op Beirut International Airport.
(indien bij arriveren een Visum nodig blijkt, zijn deze  kosten voor u). 

• Het maximum aantal deelnemers voor deze reis is 44.Het Minimum aantal 
deelnemers is 30. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende deelname 
de reis te annuleren of te her calculeren. 



• De inschrijving/boeking voor deze reis sluit op 29 februari 2020 of nadat het 
maximum aantal deelnemers is bereikt. (WML kan te allen tijde de inschrijving 
sluiten) 

INBEGREPEN IN DE REISSOM: 

• 2 OVERNACHTINGEN IN BEIRUT OP BASIS VAN 2 PERS. P/K , H/P. 

• 9 OVERNACHTINGEN IN EEN HOTEL IN TYRE OF OMGEVING O.B.V. 2 PERS. P/K, H/P. 

• RETOUR TICKET ECONOMY CLASS. 

• 10 NACHTEN DINER IN HET HOTEL/1FEESTAVOND OF BBQ BUFFET. 

• ONTVANGST EN ASSISTENTIE OP RAFIQ HARIRI INTERNATIONAL AIRPORT. 

• TRANSFERS LUCHTHAVEN/HOTEL/LUCHTHAVEN  IN LUXE AIRCONDITIONED 
TOURINGCAR (in Libanon) 

• TIJDENS EXCURSIES EN VERPLAATSING VERVOER IN LUXE AIRCONDITIONED 
TOURINGCAR. 

• 4 MEI HERDENKING BIJ HET MONUMENT IN TYRE I.S.M. NL AMBASSADE EN DEFENSIE 
ATTACHÉ. 

• MEET AND GREET MET DE DEFAT EN AMBASSADEUR.  

• DIVERSE PRESENTATIES: DEMINING DOOR LAF, BLUE LINE DOOR NL UNTSO SENIOR EN 
UNIFIL DOOR HQ UNIFIL (INDIEN AANWEZIG). 

• 3 DAG EXCURSIES, 1 NACHT EXCURSIE: 

• 1 BEIRUT BY NIGHT. 

• 2 TYRE. 

• 3 SAÏDA, MLEETA, CHATEAU BEAUFORT, BAWAB FATME, BLUE LINE. 

• ENTREE GELDEN VOOR BOVENGENOEMDE EXCURSIES. 

• NEDERLANDS SPREKENDE BEGELEIDING. 

• ENGELS SPREKENDE GIDS TIJDENS DE EXCURSIE DAGEN (indien voorhanden). 

• FOOIEN VOOR DE BUSCHAUFFEUR, DE GIDS EN HET HOTEL. 

• BTW/VAT MOMENTEEL 11%. 

NIET INBEGREPEN IN DEZE REISSOM: 

• VISA KOSTEN LIBANON(INDIEN NODIG). 

• REIS-ANNULERINGS- VERZEKERINGEN. 

• ALLE DAGELIJKSE LUNCH(BOXEN). 

• DRANKEN IN DE BUS TIJDENS VERPLAATSING (WATER ETC.) 

• ALCOHOLISCHE DRANKEN TIJDENS HET DINER. 

• DRANKEN IN DE BAR. (BARKAARTEN WORDEN TUSSENTIJDS PERIODIEK AFGEREKEND) 



• PERSOONLIJKE UITGAVEN. 

• EXCURSIES TIJDENS DE VRIJE DAG DOOR WML GEORGANISEERD/GEAUTORISEERD 
(VEILIGHEID) 

het totale reisprogramma kan op ieder moment afwijken van de voorgenomen planning 
of indeling door veiligheids-omstandigheden. 

 Uw inschrijfformulier wordt in behandeling genomen door: 

 Stichting "Weerzien met Libanon" 

 Email: info@weerzienmetlibanon.nl 

 Telefoon: 070-3596841

mailto:info@weerzienmetlibanon.nl

