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Politie- Marechaussee Combinatie          

 
Secretariaat Stichting: 

Ooststeeg 146, 6708 AZ Wageningen      00.31.6- 51.57.57.13     

E-Mail: izak.mauritz@polmarco.nl      Website: www.polmarco.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
REIS naar Magdeburg (groep 2) 
 
In 2017 organiseert PolMarCo twee reizen naar Magdeburg. Onze inspanningen hebben 
geresulteerd in een - naar wij hopen - voor u weer interessant programma.  
 
De reis naar Magdeburg staat voor groep 2 gepland in de periode van maandag 23 tot en 
met vrijdag 27 oktober 2017.  
We reizen ook dit jaar weer met een bus van de Betuwe Express uit Herveld. Joop Derksen 
is als onze vaste chauffeur aanwezig.  
We gaan uit van minimaal 45 en maximaal 54 deelnemers. 

 
De ervaringen van de afgelopen jaren zijn zo veel mogelijk in het programma meegenomen.  
Zo hebben we een prima hotel en zijn alle diners in het programma en in de prijs 
opgenomen. Desondanks is de prijs voor deze (5-daagse) reis, mede dankzij onze sponsors, 
met € 399,- per persoon binnen de perken gebleven.  

 
Wat krijgt u voor dit bedrag allemaal aangeboden: 

 

 Vervoer met luxe touringcar van de Betuwe Express 
Op maandag 23 oktober vertrekken we achtereenvolgens vanaf de opstapplaatsen bij 
de Betuwe Express in Herveld, op het Jaarbeursplein in Utrecht en bij restaurant Frans 
op den Bult in Deurningen (gemeente Dinkelland). 

 We reizen in een Comfort Class Bus (54 zitplaatsen in een bus van 62).  

 Vier overnachtingen in een hotel op basis van logies met ontbijt. We overnachten in 
Hotel Elbrivera Alt Prestor in Magdeburg, een driesterren-superior hotel.  

 Vier (Buffet) diners in het restaurant van het hotel  

 Stadsrondrit in Magdeburg 

 Bezichtiging van de Dom van Magdeburg 

 Lunch in de personeelskantine van de politie Magdeburg 

 Bezoek aan het Elbauenpark met de Jahrhundertturm in Magdeburg 

 Bezoek aan het Panorama Luther in Wittenberg 

 Lunch in de historische Ratskeller van Wittenberg 

 Rondleiding in de historische binnenstad van Wittenberg 
 Bezoek van de slotkapel van Wittenberg (500 jaar na Luthers historische daad op 31 oktober 1517) 

 Boottocht op de Elbe in Magdeburg 

 Gelegenheid om te winkelen in Magdeburg 

 Bezoek aan de destilleerderij Abtshof, inclusief lunch en proeverij 

 Bezoek aan de scheepslift in Magdeburg, inclusief rondleiding 

 Slotdiner in Deurningen bij Frans op den Bult 

 Gratis bingo op heen- en terugreis met leuke prijzen 

 Voor allen een PolMarCo-geschenk 
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Het is mogelijk om een eenpersoons kamer te boeken, hiervoor geldt een toeslag van  
€ 15,- per dag. Deze wens kunt u op het inschrijfformulier kenbaar maken. De betaling dient 
tegelijk met betaling van het inschrijfgeld te worden geregeld.  
 
Bereikbaarheid voor het thuisfront 
Via het mobiele telefoonnummer van de organisatie bent u voor het thuisfront permanent 
bereikbaar. 
 
De reis is nagenoeg all-in. Alleen de lunches op de heen- en terugreis en de consumpties 
die u tijdens de reis gebruikt zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
 
Het kan zijn dat we hier en daar nog wat wijzigingen in het programma aanbrengen. 
Kort voor vertrek ontvangt u van ons het definitieve programma. 
 
De inschrijving is als volgt: 
 
a) Zo spoedig mogelijk bijgaand inschrijfformulier ingevuld per post of e-mail opsturen naar 

het secretariaat (zie aanhef brief). Of uzelf online inschrijven via het aanmeldformulier op 
de ledenpagina van onze website www.polmarco.nl 

b) Binnen 7 dagen na inschrijving het totale bedrag van € 399,- per persoon, eventueel 
vermeerderd met  € 60,- toeslag voor een eenpersoonskamer overmaken op: 
bankrekeningnummer NL65 RABO 0367 0194 34 
t.n.v. I.J. Mauritz te Wageningen 
onder vermelding van Magdeburg 2017 (groep 2) 

c) Als deelnemer aan de vorige reis van groep 2 (Bremen 2016) geniet u tot 14 mei a.s. een 
voorrangspositie. Daarna openen wij de inschrijving ook voor andere deelnemers via onze 
nieuwsbrief en de bondsbladen van de ACP en NPB. 

 
De reservering / betaling wordt in volgorde van binnenkomst geboekt. Uw deelname wordt 
definitief zodra het totaal verschuldigde bedrag op bovenstaande bankrekening is 
bijgeschreven. U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving. Er zijn maximaal 54 
plaatsen in de bus beschikbaar. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op een plaats. 

 
Een reis- en annuleringsverzekering is niet bij de prijs inbegrepen. Hier dient u zelf voor zorg 
te dragen. I.g.v. onverhoopte annulering zullen wij een schriftelijke verklaring afgeven. 
 
De deelnemers krijgen eind september 2017 het definitieve reisprogramma, inclusief 
vertrektijden en vertreklocaties, en een programmaboekje toegezonden. 
 
Mocht u onverhoopt niet mee kunnen, dan verzoeken wij u ons daarover zo spoedig 
mogelijk te informeren. Laat ons niet in het ongewisse. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

Wageningen, 16 april 2017  
 
De organisatie van PolMarCo, 

 
Izak.Mauritz     06-51575713 
Johan Turk 
Alice Baars 

http://www.polmarco.nl/

