
Interesse peiling Nordia 2017 

Geachte leden van NFVS, 

Van 27 tot 29 oktober 2017 zal in Vejle (Denemarken) de tentoonstelling Nordia 2017 plaats vinden. 

Dat belooft een mooi evenement te worden op het gebied van Scandinavische filatelie.  

Onlangs ontving onze secretaris, dhr. Hertel van de organisatie een uitnodiging om te komen 

exposeren met collecties van leden, maar ook om de tentoonstelling daadwerkelijk te bezoeken. In 

samenspraak met Henk Burgman hebben wij de handschoen opgepakt om te kijken of we met een 

groep leden dit evenement zouden kunnen bezoeken.  

Het globale idee is als volgt, maar erg afhankelijk van het aantal mogelijke deelnemers. Wij hebben  

het voornemen om per minibus/touringcar vanuit Nederland naar Vejle te reizen en daar als groep de 

hotelovernachtingen te gaan boeken. Dit om de reis- en verblijfskosten voor iedereen naar een zo laag 

mogelijk punt te krijgen.  

Concreet betekent dit: 

 Vertrek op vrijdag 27 oktober 2017 vanuit een centraal punt in Nederland (vroeg) 

 Aankomst eind van de middag in Vejle (bij een nader uit te zoeken hotel) 

 Zaterdag 28 en zondag 29 oktober de mogelijkheid om de Nordia en/of Vejle te ontdekken.  

 Maandagochtend 30 oktober vertrek uit Vejle (vroeg) 

 Eind van de middag begin van de avond weer in Nederland (centraal punt).  

Alvorens offertes aan te vragen bij hotels en vervoersmaatschappijen dienen wij een indruk te hebben 

van het aantal belangstellenden. De gemeenschappelijke elementen betreffen alleen het vervoer en 

het verblijf. Eten / drinken / excursies etc. zijn voor eigen rekening.  

Een hotelovernachting (1 kamer) kost om en nabij € 100,- per nacht, waarbij tweepersoonskamers 

natuurlijk voordeliger zijn dan 1 persoonskamers. Het vervoer is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Per deelnemer verwachten wij minimale reis- en verblijfskosten van om en nabij € 300,-. Partners zijn 

uiteraard van harte uitgenodigd om mee te gaan. Vejle heeft een mooi aanbod aan winkels en 

bezienswaardigheden, er is dus meer te zien dan alleen filatelie!  

Omdat wij verwachten dat het ten tijde van de Nordia best druk zal zijn in Vejle en het aanbod hotels 

slechts 18 adressen omvat, willen wij een en ander ruim van te voren “rond” hebben. Ons verzoek is 

dan ook om te reageren voor 10 december 2016 middels bijgevoegde reactiestrook. Het verplicht u 

tot niets maar geeft ons een idee van de mogelijke groepsgrootte en of een en ander te realiseren is  

 

Verzenden naar: 

John en Rieneke Kuin 
Zambiastraat 17 
2622 DG Delft 
Of: john@kuin.com 

 

Rieneke en John Kuin / Webbeheerders NFVS. 

 

O Ik heb interesse in de groepsreis naar de Nordia 2017 

 Aantal personen dat eventueel meegaat  _______ 

O Ik heb geen interesse in de groepsreis naar de Nordia 2017 

Reactieformulier groepsreis NFVS naar de Nordia 2017 
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