Reizen voor de Vrouw
met Aandacht voor Jou
RVAJ nieuwsflits – maart 2022

We zijn optimistisch en voorzichtig
Optimistisch omdat de wereld van het slot is en het mogelijk is om dit jaar
alsnog twee reizen aan te bieden. Een voorjaarsreis naar New York en een
najaarsreis naar Costa Rica en Nicaragua. Voorzichtig, omdat corona nog steeds
niet verdwenen is. Wij zullen de lokale maatregelen natuurlijk in acht nemen,
maar we kunnen weer op reis!
-~-~-~New York City 6 – 12 juni
New York, the city that never sleeps, verwelkomt ons in juni. We gaan een kleine
week genieten van al het moois dat New York te bieden heeft. Iedereen heeft
natuurlijk een beeld van New York, ook als je er nog nooit geweest bent. Je
vraagt je dan af: hoe nietig ga ik mij voelen in een stad vol wolkenkrabbers?
Voor een indruk kun je de flyer, het dagprogramma en het aanmeldingsformulier
vinden op onze website http://www.rvaj.nl.
Mis deze unieke kans niet om New York te zien met een gezellige groep vrouwen
en onze vertrouwde begeleiders.
Door de omstandigheden zijn we later dan anders met het aanbieden van deze
reis en de periode waarin je je kunt aanmelden is kort (14 dagen). Het spreekt
vanzelf dat deze reis alleen kan doorgaan als er voldoende deelnemers zijn. Met
ons aantrekkelijke programma moet dat lukken!
Info: carla@rvaj.nl

-~-~-~Reizen en corona
Al onze reizen zijn pakketreizen (dus geen extra kosten bij gedwongen
terugkeer), verzorging o.b.v. HP, inclusief de meeste excursies, fooien,
voorlichting, reünie, reisgids, fotoreportage en verslag.
-~-~-

1

Reizen voor de Vrouw
met Aandacht voor Jou
Costa Rica & Nicaragua (grensstreek) – 18 daagse rondreis
Costa Rica heeft wonderschone flora en fauna.
Regen/nevelwoud, vulkanen, watervallen, lagunes,
orchideeën, vlinders, kolibries, leguanen, luiaards, kikkers,
heet-waterbaden; alles is er. Nicaragua heeft Spaanse
cultuur. Bezoek kerken, lokale markten en een klooster in
Granada, Managua en Masaya. Lunch, dans of kook met en
bij lokale vrouwen(-projecten) en hun familie.
Boottochtjes, hangbruggen en dagelijks wandelen.
Aanmelden vóór 15 juli 2022.
Vertrek vrijdag 11 november 2022. Prijsindicatie 4.300 euro exclusief
brandstoftoeslag.
Info: angeline@rvaj.nl
-~-~-~Plannen voor 2023
Zoals iedereen begrijpt is het plannen van reizen nog steeds een delicate
onderneming. We hebben nog altijd een reis die al helemaal is voorbereid,
namelijk Vietnam/Cambodja. Maar reizen in Azië is voorlopig nog niet aan de
orde, dus die reis laten we nog even op de plank liggen.
Wat willen we dan wel doen in 2023? We hebben hierover gebrainstormd en er
zijn leuke ideeën. Het heeft alleen nog geen zin om die hier verder te onthullen.
Dat moet wachten tot duidelijker is wat de mogelijkheden zijn.
-~-~-~Volg de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en nieuwsflitsen, of
check www.rvaj.nl en onze facebook pagina
Is er iemand in je omgeving die belangstelling heeft voor onze reizen, geef dan
haar e-mailadres aan ons door voor onze mailinglijst.
-~-~-~Privacy ontvangers nieuwsbrief en nieuwsflits
Wij bewaren je naam en mailadres zolang je de nieuwsbrief en nieuwsflits wilt
ontvangen. Je mailadres en naam worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, verwijderd wanneer je een e-mail stuurt naar info@rvaj.nl
dat je de nieuwsbrief en nieuwsflits niet langer wenst te ontvangen.
-~-~-~RVAJ
Mieke Etman, voorzitter
Carla Ruiter, secretaris
Angeline Beukema toe Water, penningmeester
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