
Tip! Print dit overzicht uit en geef het een centrale plaats op je prikbord, op de frigo….  

 

¡KHP a Valencia! 
Team Valencia - 13 april 2016 

¿Cuándo? Wanneer? 

Salida (Vertrek) 
 Dinsdag 19 juli 2016 

 17u35 in Eindhoven - 19u55 in Valencia 
 Vlucht HV5105 met Transavia 

 Eigen vervoer naar Eindhoven 
 Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven  
Regreso (Terugkeer) 

 Zondag 24 juli 2016 
 16u30 in Valencia - 18u55 in Eindhoven 

 Vlucht HV5106 met Transavia 
 Eigen vervoer naar huis 

¿Dónde pasar la noche? Waar overnachten? 

Holiday Inn Valencia 
Passeig de l'Albereda, 38 
46023 València  

 Vol pension - kamers per 2 (indeling volgt) 
 Dichtst bijgelegen metrostations (lijn 5 en lijn 7) 

 Aragón (1,4 km)  en  Alameda (1,4 km) 

 Hotel ligt in het centrum (= wandelafstanden) 

¿Horario provisional?  
Voorlopig tijdsschema? 

 
 Woensdag 20 juli 2016 

 Repetitie (nm) in Torrent, ten zuiden van 
Valencia (op ± 1 uur van het hotel; metro 
en wandeling inbegrepen) 

 Donderdag 21 juli 2016 
 Repetitie (nm) en concert (av) in Torrent 

 Vrijdag 22 juli 2016 
 Groepsuitstap 
 Wedstrijd vanaf 17u (ov) in het Palau de 

la Música (op 500 meter van het hotel) 
 Zaterdag 23 en zondag 24 juli 2016 

 Genieten van Valencia 

Documentos de viaje Reisdocumenten 

 Identiteitskaart 
 Euro-cross (ziekenfonds) 
 - 18 jarigen: toelating van ouders  

(via gemeente) 

¿Cuánto cuesta? Hoeveel kost dat? 

 
 De richtprijs van de volledige reis ligt op 450 

à 500 euro. Inbegrepen zijn beide vluchten, 
instrumentenvervoer, 5 overnachtingen, alle 
maaltijden, metro voor groepsverplaatsin-
gen en een leuke groepsactiviteit.  

 Bij deze een herinnering aan diegenen die 
de hele reis meegaan om een eerste schijf 
als voorschot te storten tegen 15 april.  
De vraag voor de tweede schijf zal voor juli 
volgen. 
 Bedrag: 250 euro per persoon 
 Rekeningnummer: 

BE81 7350 1822 9924 (KBC) 
 Vermelding: Naam-Voornaam-VS 

¿Y mi instrumento? En mijn instrument? 

 
 Chauffeurs Tjeu en Joris brengen onze 

instrumenten met een Peugeot Boxer 
naar Valencia. Waarvoor dank! 

 KHP neemt een ‘All risk’-verzekering voor 
de met de KHP-camionette getrans-
porteerde instrumenten van vertrek tot 
terugkeer. Gaat je instrument dus mee 
met het transport, dan is het de hele verblijfsperi-
ode verzekerd. 

 Om deze verzekering af te sluiten moeten we de 
nieuwwaarde van je instrument(en) kennen. Deze 
mag je mailen naar onderstaand adres (indien je dit 
nog niet invulde in het formulier). 

 harmoniepeer@gmail.com 

 http://goo.gl/forms/mJgJftEkAB  

 Neem voor vertrek zeker een aantal foto’s van je 
instrument. 

¿Otras preguntas? Andere vragen? 
 

 Mail naar harmoniepeer@gmail.com 
 Je krijgt voor vertrek nog een reisboekje met praktische informatie. 
 Mis zeker de reissamenkomst en les Spaans op de repetitiedag van zaterdag 9 juli niet! 

¿Mi maleta? Mijn valies? 

 Enkel handbagage  

 Geadviseerd formaat: 45 x 40 x 25 cm 

 Maximumformaat: 55 x 40 x 25 cm 

 Maximum 10 kg 

 https://youtu.be/t6ujSsVezMk 

 Het (heren)uniform kan meegegeven worden 
met het instrumentenvervoer. 

http://goo.gl/forms/mJgJftEkAB
https://youtu.be/t6ujSsVezMk


Tip! Print dit overzicht uit en geef het een centrale plaats op je prikbord, op de frigo….naast deel 1 van de ‘Preguntas Frequenctes’ 

 

¡KHP a Valencia! 
Aanvullende informatie 

 Team Valencia - 25 mei 2016 

¿Horario provisional?  
Voorlopig tijdsschema? 

 
 Woensdag 20 juli 2016 

 Repetitie (nm) in Torrent, ten zuiden van 
Valencia (op ± 1 uur van het hotel; metro 
en wandeling inbegrepen) 

 Donderdag 21 juli 2016 
 Repetitie (nm) en concert (av) in Torrent 

 Vrijdag 22 juli 2016 
 Groepsuitstap naar l’Oceanogràfic, het 

grootste aquarium van Europa en een ont-
werp van Felix Candela. Het park wil de 
onderwaterwereld dichter bij het publiek 
brengen en bezoekers erop wijzen hoe 
belangrijk het is om flora en fauna te be-
schermen (Het park ligt op wandelafstand 
van het hotel in de Ciudad de las Artes y 
las Ciencias). 

 Meer info via www.oceanografic.org.  
 Wedstrijd vanaf 17u (ov) in het Palau de la 

Música (op 500 meter van het hotel) 
 Zaterdag 23 en zondag 24 juli 2016 

 Genieten van Valencia!  
 Check je reisboekje voor tips en aanraders. 

¿Dónde pasar la noche? Waar overnachten? 

Opgelet: De naam van ons hotel is veranderd! 

Hotel Alameda Plaza 
Paseo de la Alameda 38  
46023 València  
 Vol pension - kamers per 2. 

 Er is een voorlopige kamerindeling gemaakt op basis 
van jullie voorkeuren. 

 Dichtst bijgelegen metrostations (lijn 5 en lijn 7) 

 Aragón (1,4 km)  en  Alameda (1,4 km) 
 Hotel ligt op wandelafstand van het centrum. 

¿Cuánto cuesta? Hoeveel kost dat? 

 
 De richtprijs van de volledige reis bedraagt 500 euro.  

Inbegrepen zijn beide vluchten, instrumentenvervoer, 
5 overnachtingen, alle maaltijden, metro voor groeps-
verplaatsingen en een leuke groepsactiviteit.  

 Graag de tweede schijf van voorschot storten tegen 
5 juni.  Opgelet! Dit geldt enkel voor mensen die de 
volledige reis meegaan. Anderen krijgen een persoon-
lijke mailtje met een bedrag op maat. 
 Bedrag: 250 euro per persoon 
 Rekeningnummer: BE81 7350 1822 9924 (KBC) 
 Vermelding: Naam-Voornaam-VS2 

¿Mi maleta? Mijn valies? 

 

 Enkel handbagage  

 Geadviseerd formaat: 45 x 40 x 25 cm 

 Maximumformaat: 55 x 40 x 25 cm 

 Maximum 10 kg 

 https://youtu.be/t6ujSsVezMk 
 

¡Cuidado! Opgelet! 

 
 Neem je graag een extra koffer mee?  

 Spreek dit af met medemuzikanten en stuur 
ten laatste op 5 juni een mailtje naar het cen-
trale adres harmoniepeer@gmail.com.  

 De (extra te betalen) meerprijs bedraagt €50 
per koffer (voor de 2 vluchten). 

¿Y mi uniforme? En mijn uniform? 

 
 De wedstrijd vindt plaats in een WMC 

setting (inclusief airco en wasknijpers). 

 Señors kunnen hun kostuum meegeven met de 
KHP-camionette. Voorzie een wit hemd, zwarte 
schoenen en zwarte kousen. 

 Señoras y señoritas spelen in een nette zwarte 
outfit (geen spaghettibandjes) met nette zwarte 
schoenen (geen sandalen).  

 Het concert spelen we niet in uniform, maar in 
de Valencia T-shirts, waarover later meer! 

¿Otras preguntas? Andere vragen? 

 Mail naar harmoniepeer@gmail.com. 

 Je krijgt voor vertrek nog een reisboekje met 
praktische informatie. 

 Mis zeker de reissamenkomst en les Spaans op 
de repetitiedag van zaterdag 9 juli niet! 

 Vertrek Dinsdag 19 juli 2016 | 17u35 (Eindhoven) - 19u55 (Valencia) | HV5105 Transavia | Eigen vervoer 

 Terugkeer Zondag 24 juli 2016 | 16u30 (Valencia) - 18u55 (Eindhoven) | HV5106 Transavia | Eigen vervoer 

 Opgelet! We moeten als groep telkens 3 uur op voorhand inchecken. 

http://www.oceanografic.org
https://youtu.be/t6ujSsVezMk
mailto:harmoniepeer@gmail.com?subject=Valencia
mailto:harmoniepeer%20@gmail.com

