
           

 

De Medemblikker Tennis Club (MTC) organiseert een trip naar Roland Garros, Parijs. Wil je het echte tennis van 

dichtbij meemaken óf gewoon een dagje naar Parijs? Schrijf je dan zo spoedig mogelijk in (uiterlijk 1 november 2015 

aanmelden én betalen!).  We reizen met een luxe touringcar incl. airconditioning en toilet. 

Vertrek NL : vrijdag 27 mei 2016 om 03.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de tennisvereniging 

Vertrek Parijs : vrijdag 27 mei 2016 om 21.00 uur 

Kosten : € 45,00 pp alleen vervoer OF  € 75,00 pp vervoer incl. kaart bijbanen.  

daarnaast krijgt iedere passagier een ontbijt/lunchpakket aangeboden bestaande uit  

2 zachte bolletjes (ham en kaas) en een pakje drinken 

De topspelers spelen veelal op de hoofdbanen (Chatrier, Lenglen en No.1). Wil je daar wedstrijden bekijken én de 

bijbanen? Schaf dan zelf je kaarten aan via http://rolandgarros.fft-tickets.com/uk (afhankelijk van welk type kaart zijn 

deze aan te schaffen vanaf eind januari/begin februari 2016). In dit geval hoef je slechts € 45,00 over te maken. 

Nadat je betaling én gegevens door ons zijn ontvangen en je van ons een bevestiging heb gehad, is je deelname 

definitief. Kun je onverhoopt niet, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Wij geven geen geld terug. Bij onvoldoende 

deelname gaat de trip niet door en wordt het betaalde bedrag teruggestort. 

  

Zorg zelf voor een reis- en annuleringsverzekering.  

Vragen? Neem contact op met Tamara Woudenberg via 06-4635 2505 of per mail wijkentoernooi@gmail.com .  

Graag onderstaand strookje afgeven op Vouter 13 of mailen naar genoemd mailadres. 

 

IK GA / WIJ GAAN MEE! 

Naam : __________________________________________________________________ 

Adres : __________________________________________________________________ 

Woonplaats : __________________________________________________________________ 

Telnr : 06-_________________________ en ___________________________________ 

Email adres : __________________________________________________________________ 

Het totaalbedrag (€ 45,00 pp alleen vervoer of € 75,00 pp vervoer incl. kaart) maak ik vóór 1 november 2015 over op 

NL 49 ABNA 05727 64 987 tnv T.C. Woudenberg onder vermelding van Roland Garros 2016 en je naam/jullie namen.  
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