Ierland King Of Clubs Ierland

Van 4 t/m 11 mei 2018 zal Ballinamore weer het centrum vormen van deze 4-daagse
legendarische witviswedstrijd.

REISOMSCHRIJVING
Na een afwezigheid van 6 jaar zal de meerdaagse Beet viswedstrijd King Of Clubs terugkeren op Ierse bodem in het prachtige graafschap Leitrim. Het
bekende Ballinamore zal opnieuw, van 4 tot en met 11 mei 2018, het centrum vormen van deze 4-daagse legendarische witviswedstrijd. Dit met een nieuw
concept, dat optimale kansen op veel vis op de visrijke meren van Leitrim. Er wordt gevist in 8 sectoren van minimaal 6 en maximaal 8 hengelaars. Op die
manier kunnen per water de beste stekken benut worden. Het eerste jaar is er plaats voor maximaal 64 deelnemers.

DETAILS
REISSOM:
De reissom per persoon bedraagt:
€ 749 bij 2 personen in 1 auto (incl.2-persoonshut)
- 715 bij 3 personen in 1 auto (incl.3-persoonshut)
- 671 bij 4 personen in 1 auto (incl.4-persoonshut)
INBEGREPEN:
- Retourovertocht per ferry van Hoek van Holland naar Harwich met de Stena Line, incl. een bed op basis van indeling in een 2-persoons binnenhut met
douche/toilet, incl. 1 auto (per 2 deelnemers) tot 6.00 m. lang en lager dan 2.00 m.
- Retourovertocht per Irish Ferries van Holyhead naar Dublin, heen met de Fast Ferry, terug met de Cruiseferry, inclusief 1 auto (per 2 deelnemers).
- 6 overnachtingen in B&B accommodatie, op basis van logies en ontbijt.
- 5 x lunchpakket (niet op laatste dag)
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- 5 x diner in uw B&B (niet op de aankomstdag)
Voor voertuigen hoger dan 2.00 m. is voor de Stena Line overtochten een toeslag van € 60 per voertuig retour van toepassing. Bij Irish Ferries is er een
toeslag voor bestelwagens van hoger dan 2.25 m. (max. hoogte 2.60 m.) van € 60 retour per voertuig.
VAARSCHEMA:
De volgende ferryovertochten zijn inbegrepen:
04 mei: Hoek van Holland - Harwich 22.30 uur vertrek, aankomst 06.30 uur (volgende dag)
05 mei: Holyhead - Dublin
11 mei: Dublin - Holyhead

17.15 uur vertrek, aankomst 19.15 uur (Dublin Swift, Fast Ferry)
08.05 uur vertrek, aankomst 11.30 uur (Ulysses, cruiseferry)

11 mei: Harwich - Hoek van Holland 23.00 uur vertrek, aankomst 08.00 uur (volgende dag)
Met een toeslag van € 20 per voertuig kan voor de terugreis over de Ierse Zee ook geboekt worden voor de Dublin Swift Fast Ferry, vertrek om 08.45 uur,
aankomst 10.45 uur.
De afstand Hoek van Holland - Holyhead is ca. 550 km., waar je onder normale omstandigheden ca. 6 uur over rijdt.
MAALTIJDEN AAN BOORD:
Als je vooraf het ontbijt en diner wil bijboeken op de boot kun je dit aangeven in de prijsopgave.
Ontbijt € 17 p.p. / Diner € 35 p.p. / Diner + ontbijt € 42 p.p.
VERBLIJF:
Je kunt in de prijsopgave aanvinken welk B&B je voorkeur heeft.
We hebben kamers gereserveerd in de volgende B&B's:
Glenview House - Ballinamore
Glebe House - Mohill
Kilbracken Arms - Carrigallen
The Anglers Rest - Ballyconnell
Commercial Hotel - Ballinamore
Hamills B&B - Ballinamore
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld van € 100 is niet inbegrepen en dient contant te worden voldaan in Ierland bij de registratie op zondag 6 mei.
LOTING & PRIJZENGELD
Op zondag 6 mei is in het Commercial Hotel in Ballinamore om 20.00 uur de registratie van de deelnemers en de loting van sectoren. De kantnummers
worden op de dag van de wedstrijd geloot.
Bij het loten worden er maximaal twee hengelaars per auto geloot.
Eerste visdag maandag 7 mei: loting kantnummers 08.00 uur - vissen van 11.00 - 16.00 uur
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Tweede visdag dinsdag 8 mei: loting kantnummers 08.00 uur - vissen van 11.00 - 16.00 uur
Derde visdag woensdag 9 mei: loting kantnummers 08.00 uur - vissen van 11.00 - 16.00 uur
Vierde visdag donderdag 10 mei: loting kantnummers 07.00 uur - vissen van 10.00 - 15.00 uur
Prijsuitreiking donderdag 10 mei om 20.30 uur in het Commercial hotel in Ballinamore.
Het eindprijzenpakket op basis van minimaal 48 deelnemers bedraagt € 13.000, met een hoofdprijs van € 2000. Per sector zijn er dagelijks 2 geldprijzen.
De viswedstrijd in Ierland wordt georganiseerd door Beet/Vipmedia en valt buiten de verantwoordelijkheid van BBI Travel, die alleen de reis en het verblijf
verzorgt.
BOEKINGEN:
Aanmelding is uitsluitend mogelijk via deze website. Na het maken van de prijsopgave kunt u een definitieve boekingsaanvraag doen door het invullen van de
namen, adres en geboortedata in het boekingsformulier. Belangrijk: vermeld bij het maken van de boeking het merk, kenteken en de lengte en hoogte van uw
auto in het veld: Overige opmerkingen. Zonder deze gegevens kunnen wij de boekingsaanvraag niet in behandeling nemen. Na het afsluiten van uw
boekingsverzoek ontvangt u een e-mail met een referentienummer. Vervolgens ontvangt u per e-mail onze nota/bevestiging op het door u opgegeven e-mail
adres. Samenreizende personen dienen samen 1 boekingsaanvraag te doen. Het is mogelijk om voor elke persoon de betaling voor zijn eigen deel van de
faktuur aan ons over te maken onder vermelding van het faktuurnummer.
VERLENGING:
Het is op aanvraag evt. mogelijk de reis te verlengen voor € 45 per persoon per nacht op basis van logies en ontbijt. Vermeld dit dan in het invulveld: Overige
Opmerkingen. De boeking voor de ferries en accommodatie is dan wel onder voorbehoud van beschikbaarheid.
VERZEKERINGEN:
Als je een reisverzekering en/of annuleringsverzekering wil afsluiten kun je dit aanvinken in de prijsopgave.
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