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Inschrijven voor weekje Turkije in november kan tot
maandag 21 oktober
De SRG is er dankzij de inspanningen van velen in geslaagd om op korte termijn
vervangende reizen te organiseren voor de twee reizen, die vanwege het
faillissement van OAD moesten worden afgezegd. Op 8 november vertrekt een
reis naar Tenerife en op 16 november een reis naar Lara. Lara ligt vlakbij Antalya
in Turkije. Beide reizen duren precies een week.
Inmiddels zijn alle deelnemers benaderd van de oorspronkelijk reizen naar
Tenerife en Side, die afgezegd moesten worden. Het resultaat is dat de nieuwe
reis naar Tenerife al vol zit. Op de reis naar Lara kunnen nog enkele deelnemers
mee. In Lara logeren we in het zeer gerieflijke hotel Royal Wings. Verderop in
deze nieuwsbrief staat een uitgebreide beschrijving van deze bestemming.
Als u belangstelling heeft om mee te gaan naar Lara neem dan uiterlijk
maandag 21 oktober contact op met Gerrie de Jong: 023 5368409 of via
deelnemers@srg.nl.
Voor de reis naar Tenerife heeft de Commissie Medewerkers inmiddels een
volledige bezetting geregeld. Voor Lara zoeken zij nog medewerkers. U kunt
contact opnemen met Jos van de Ven (06 10773070), Berry van de Groep (06
23255828) of via medewerkers@srg.nl.

Royal Wings hotel in Lara is puur genieten
Het Royal Wings hotel in Lara is één van de meest bekende en geliefde hotels
van Turkije. Niet voor niets bezoeken toeristen uit de hele wereld dit luxe hotel.
In 2005 opende Royal Wings haar deuren. Tot op de dag van vandaag zal zelfs
de meest verwende vakantieganger in dit 5 sterren hotel genieten van een
geweldig verblijf. Het grote resort ligt direct aan een schitterend privéstrand. In
de prachtig begroeide tuinen bevindt zich een fantastisch aquapark.
Vakantieplezier voor jong en oud staat hier voorop.

Hotel Royal Wings beschikt over 467 kamers en suites. Deze zijn verdeeld over
10 verdiepingen en er zijn 6 liften. De kamers hebben schitterend uitzicht op de
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zee, de tuin of het omringende landschap. Er zijn voor de SRG een aantal
aangepaste kamers beschikbaar. Over het resort verspreid vindt u maar liefst 8
foodcorners waar u terecht kunt voor een lekker ijsje of een pittige Döner Kebab
tussendoor. In de 'Turkse Tent' staan dagelijks kleine Turkse specialiteiten voor u
klaar. Bij de patisserie zult u niet kunnen kiezen, er worden hier zoveel
heerlijkheden aangeboden….Naast het buffetrestaurant zijn er ook nog 4 à la
carte restaurants waarbij u de keuze heeft uit Italiaanse, Aziatische, Turkse
specialiteiten. Aan bars geen gebrek: er zijn er maar liefst 9 waar u voor een
verkoelend drankje terecht kunt. Er zijn dieetmaaltijden verkrijgbaar.

Lara wordt ook wel 'The Golden Mile' genoemd vanwege de vele luxe resorts die
hier liggen. Een aantal is gebouwd met een thema. Zo is er bijvoorbeeld een
hotel dat lijkt op het Kremlin. In Lara vindt u vele winkels. Ook het centrum van
het stadje Belek kunnen we makkelijk bereiken. Hier is de omgeving een
paradijs voor rustzoekers en wandelliefhebbers. Er is schitterende inheemse flora
en fauna en er zijn prachtige watervallen. Wie meer leven in de brouwerij wil,
gaat naar Antalya. Hotel Royal Wings ligt op ca. 15 km van het centrum van
Antalya. Deze badplaats heeft naast diverse stranden ook een mooi historisch
centrum met pleinen en moskeeën. De shopliefhebber zal hier ook zeker
genieten. Er is een lange winkelstraat met talloze winkeltjes die tot zeer laat in
de avond open blijven. Het vliegveld ligt op 17 kilometer van Royal Wings Lara.
In november is het klimaat duidelijk minder warm dan in de zomer, maar het is
wel aangenaam met temperaturen van 16 tot 20 graden. In november valt er
ook meer regen dan in de zomer, gemiddeld op 8 van de 30 dagen. De reis naar
Lara kan de SRG organiseren als we voldoende deelnemers hebben en natuurlijk
ook voldoende medewerkers. Beide is op dit moment nog niet zeker, maar het
lijkt er wel op dat het gaat lukken. De meeste deelnemers die ingeschreven
stonden voor Side willen mee. De calculatie voor de reis is nog niet helemaal
rond. De prijs zal maximaal € 1700 zijn. Mogelijk kan daar nog € 100 af.

Faillissement OAD treft ook SRG
De SRG boekt buitenlandse reizen veelal via andere reisbureaus, onder andere
bij GI Travel. GI Travel is een dochter van reisorganisatie OAD, die in september
opeens failliet verklaard werd. Terwijl wij daags na het faillissement nog de
verzekering kregen dat de voor diezelfde vrijdag geplande reis naar Tenerife
gewoon kon doorgaan, hoorden we op de ochtend van vertrek dat de curatoren
aanbevolen alle reizen geboekt via OAD af te gelasten vanwege te verwachten
problemen. De SRG heeft toen besloten het advies van de curatoren te volgen.
Er waren helaas al deelnemers en medewerkers onderweg naar Schiphol, die we
gelukkig wel allemaal hebben kunnen bereiken. Omdat de OAD een grote
achterstand had bij de betaling aan hotels, bleek de week daarna dat de voor
ons gereserveerde kamers in Side inmiddels door het hotel aan anderen waren
verkocht. Zodoende moesten we ook de reis van 5 oktober naar Side helaas
afgelasten.
De SRG is, evenals OAD, aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden.
We zullen niet wachten tot zij ons de schade vergoeden, maar eerdaags alle
reisgelden terugbetalen. Ook de gemaakte reiskosten naar Schiphol zullen we
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terugbetalen, zowel aan de deelnemers als aan de medewerkers. Voor degenen
die meegaan op een vervangende reis worden de reisgelden verrekend.
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een mailtje naar info@srg.nl. Stuur daar
ook een opgave naar toe van de gemaakte kosten voor de reis naar Schiphol.
Vergeet niet om een bankrekeningnummer te vermelden. Voor vragen kunnen
deelnemers ook bellen met Gerrie de Jong en medewerkers met Jos van de Ven
of Berry van de Groep.

SRG reisgids 2014 komt eerder uit dan vorig jaar
Aan de reisgids voor 2014 wordt momenteel hard gewerkt. Het reisprogramma is
bijna rond en er zijn weer een aantal leuke nieuwe bestemmingen. We streven
ernaar de gids eerder toe te sturen dan vorig daar. Of dat gaat lukken is verre
van zeker. Er komt heel wat kijken bij de productie en de verzending. Spil in het
web is Marc van Buurt. Hij komt uit de grafische wereld en stond een aantal
jaren geleden aan de wieg van de vernieuwde vormgeving.
Helaas heeft Marc aangegeven dat dit zijn laatste jaar is. We zijn op zoek naar
iemand die hem kan vervangen. Een dankbare klus voor iemand die van wanten
weet in de grafische wereld. Heeft u belangstelling of weet u iemand die dit
misschien zou kunnen, neem dan contact op met Frank Verveld (023 5253985),
met Hessel Hansma (06 319366 24) of via bestuur@srg.nl. Omdat Jos Holdorp
heeft aangegeven dat hij wil stoppen met het verzorgen van de reiswijzers,
willen wij de nieuwe reisgids redacteur vragen ook dat werk op zich te nemen.
Marc verzorgde al het algemene deel van de reiswijzers. Dan komt de uitgave
van de reiswijzer geheel in één hand.
De reden dat de nieuwsbrief dit jaar niet eerder is verschenen is gelegen in het
feit dat Pauline Verschoor plotseling de mogelijkheid kreeg een melkveebedrijf
over te nemen in Denemarken. Pauline had in 2012 het stokje overgenomen van
Sylvia Kaat. We zijn dus op zoek naar een nieuwe redacteur/redactrice.

Paul van den Merkhof nieuwe voorzitter Commissie
Reizen – Mark van Elk nieuwe webmaster
Het bestuur is zeer verheugd dat het Paul van den
Merkhof bereid heeft gevonden per 1 januari 2014 het
voorzitterschap van de Commissie Reizen over te nemen
van Bea Verschoor. De Commissie Reizen regelt ieder jaar
weer een gevarieerd reisprogramma. Bestemmingen zijn
erg belangrijk voor het succes van de reizen. Bea is al
meer dan 40 jaar actief in de SRG en zij vindt het nu tijd
om het wat rustiger aan te gaan doen. Paul gaat al jaren
met de SRG mee als reisleider. Hij weet wat er door de
deelnemers en de medewerkers verwacht wordt van een
bestemming. Paul is momenteel actief als lid van de Commissie PR &
Communicatie. Hij is de webmaster van de SRG. Paul heeft zijn collega Mark van
Elk uit Haarlem bereid gevonden de nieuwe webmaster te worden.
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SRG Nieuwsbrief is een uitgave van
SRG Commissie PR & Communicatie
Redactie en vormgeving Frank Verveld a.i.
Foto’s van de SRG website,
diverse medewerkers en commissies
Contact: nieuwsbrief@srg.nl
Je kunt je aan of afmelden voor de nieuwsbrief op de website van de SRG:
http://www.srg.nl/contact/nieuwsbrief

Volg de SRG ook op Facebook http://www.facebook.com/SRGreizen en op
Twitter http://twitter.com/srgtweetjes
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