Voorwaarden bij deelname aan een wijnreis met begeleiding van wijnadviseur
Rob Nout van Nout's Wijnwereld
1. Definitie van de wijnreis
De wijnreis is een meerdaagse begeleide groepswijnreis
binnen een Europese wijnregio. Een combinatie van
wijn, gastronomie en cultuur staat centraal.
De wijnreis wordt programmatisch en logistiek
uitgevoerd door een in de wijnregio opererend
gecertificeerd en erkend reisbureau. Nout's Wijnwereld
heeft op basis van eigen ervaringen met bijvoorbeeld
lokale wijnproducenten inhoudelijk bijgedragen aan het
uiteindelijke programma.
2. Rol van Nout's Wijnwereld
Rob Nout, wijnadviseur van Nout's Wijnwereld, zal tijdens
de wijnreis de deelnemende groep van wijnadvies
voorzien. In de voorbereiding van de reis kan Rob Nout
de deelnemers van alle noodzakelijke extra
programmatische informatie voorzien.
In de deelnemersprijs is een vergoeding voor deze
diensten opgenomen.
3. Doelgroep
Een wijnreis is bestemd voor een ieder vanaf 18 jaar die
de combinatie van wijn, gastronomie en cultuur kan
waarderen.
4. Aanmelding voor een reis
Deelnemers geven door middel van de website van
Nout's Wijnwereld, e-mail of via telefonisch contact aan
belangstelling te hebben voor een reis.
5. De heen- en terugreis
U dient zelf de heen- en terugreis naar de start- en
eindplaats van de wijnreis in desbetreffende wijnregio te
organiseren.
Praktische zaken indien u gaat vliegen:
– Denk bij het boeken aan de juiste gegevens: naam in
paspoort moeten hetzelfde zijn als op de ticket.
– Denk bij het boeken vooral aan welk formaat koffer
meegaat. Het is geen probleem om een grotere koffer
dan de handbagage mee te nemen; let wel op de prijs die
daarvoor door verschillende vliegtuigmaatschappijen
wordt berekend.
– Denk tijdens het boeken evt. ook aan een
annuleringsverzekering.
Er is altijd een beroep te doen op Nout's Wijnwereld voor
reissuggesties.
6. Betaling kosten wijnreis
Deelnemers betalen 30% als aanbetaling binnen 7 dagen
na ontvangst van de factuur.
Het overige bedrag wordt betaald 45 dagen vooraf aan
de wijnreis. Bedragen worden door Nout's Wijnwereld
overgemaakt aan het reisbureau waarmee Nout's
Wijnwereld samenwerkt.

7. Annulering
Indien de reis door een of meer deelnemers wordt
geannuleerd, dan geldt dat indien dat 45 dagen
gebeurt vooraf aan de reis het volledige
deelnemersbedrag wordt teruggestort.
8. Zekerheid
Zorg dat u zelf een reisverzekering en eventuele
annuleringsverzekering afsluit.
Zorg dat u beschikt over een geldig identiteitsbewijs
(paspoort).
Nout's Wijnwereld is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of
schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens de
wijnreis.
9. Vervoer met minibus
Er wordt tijdens de meeste wijnreizen gereisd met
een door het lokale reisbureau gehuurde minibus met
professionele chauffeur. Indien u last heeft van het
rijden in een auto neem dan de benodigde
voorzorgsmaatregelen.
Er worden geen grote fysieke inspanningen verwacht,
maar houdt er wel rekening mee dat er regelmatig
wordt gewandeld.
10. Bij noodgevallen
Zowel het uitvoerend reisbureau als Nout's
Wijnwereld beschikken in het geval van calamiteiten
over relevante telefoonnummers en adressen van
politie en ziekenhuizen in de te bezoeken wijnregio's.
Nout's Wijnwereld beschikt over relevante gegevens
van de Nederlandse ambassade en/of consulaat in
het te bezoeken land.
11. Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
12. Wijnaankopen
Tijdens de wijnreis worden wijnhuizen bezocht.
Wijnen kunnen worden aangeschaft, maar het
meenemen op een vliegtuig is beperkt. Er bestaat de
mogelijkheid om via de importeur in Nederland of
België de wijnen te bestellen.
Partners en uitvoerende reisbureaus
Bulgarije: Bulgaria Wine Tours
Republiek Moldavië: Go Adventure

