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Augustus 2019 

 
RYNTOER EN/OF SWITSERLAND 

29 April – 12 / 21 Mei of 10 – 21 Mei 2020 

NADERE BESONDERHEDE  

OPSIES EN TOERPRYS:  Hierdie gewilde toer bied verskillende opsies vir 2020:   

OPSIE A:  SLEGS RYNVAART 29 April – 12 Mei  

Prys:  R43 250 plus *Lughawebelasting en *Fooitjies van ongeveer R6 950 en koste van 
Schengenvisum en reisversekering wat volgens eie behoefte bepaal word                   
(sien NIE INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE). 

 Vlieg met Lufthansa vanaf Johannesburg / Kaapstad en terug met Swiss Air. 

 Besoek Zaanse Schans, Keukenhof en Volendam. 

 Ekstra dag in Amsterdam. 

 Opwindende bootvaart vanaf Amsterdam tot in Basel, asook vaart op Moesel tussen Koblenz 
en Cochem.  Alle kajuite het buitevensters en kyk uit op die rivier.  Stap verskeie kere aan wal 
vir interessante besoeke.   

 Bootvaart in Strasbourg. 

 Voldagbesoek aan die Swartwoud. 

 Drie etes per dag plus verversings op die boot. 

 Ervare Afrikaanssprekende toerleiers en toerdokter vergesel groep. 

 Keer terug op 11 Mei vanaf Zürich vir aankoms op 12 Mei in Johannesburg / Kaapstad.  

OPSIE B:  RYNVAART EN SWITSERLAND 29 April – 21 Mei  

Prys:  R64 820 plus *Lughawebelasting en *Fooitjies van ongeveer R7 760 en koste van 
Schengenvisum en reisversekering wat volgens eie behoefte bepaal word                   
(sien NIE INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE). 

 Kombinasie van Opsies A en C.  Vertrek met Lufthansa en keer terug met                        
Swiss Air/Lufthansa. 

OPSIE C:  SLEGS SWITSERLAND 10 – 21 Mei  

Prys:  R30 580 plus *Lughawebelasting en *Fooitjies van ongeveer R6 880 en koste van 
Schengenvisum en reisversekering wat volgens eie behoefte bepaal word                   
(sien NIE INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE). 

 Vlieg met Swiss Air. 

 Vertrek per bus na Beatenberg vir nege nagte se hotelverblyf in die hart van die Switserse Alpe.  
Die hotel bied 'n lieflike uitsig op die omgewing. 

 Onderneem daagliks opsionele bustoere om Switserland behoorlik te verken. 

 Uitgebreide ontbyt en buffet-aandete daagliks. 

 Wasgoed- en ontspanningsgeriewe (binnenshuise swembad en sauna) is beskikbaar in hotel. 

 Folklore-vertoning. 

 Keer terug vanaf Zürich op 20 Mei vir aankoms in Johannesburg op 21 Mei. 

NIE INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE 

 *Lughawebelasting:  Die lughawebelasting is gekoppel aan die wisselkoers en beloop ongeveer R5 600 

vir Ryn en Ryn en Switserland vanaf Johannesburg en ongeveer R5 900 vanaf Kaapstad.  Vir 
Switserland alleen is die lughawebelasting ongeveer en R5 800. 
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 *Fooitjies:  Wat toerleiers namens u op die busse, boot en in die hotelle oorhandig.   

Bereken per persoon: 

A Slegs Rynvaart  ± R1 350 
B Rynvaart & Switserland ± R2 160 
C Slegs Switserland   ± R1 080 

 Visums:  Volgens die Schengen-ooreenkoms het almal wat Nederland, Duitsland en/of Switserland 
besoek, 'n Schengenvisum nodig.  Die visum word uitgeneem by die ambassade van die land waar u die 
langste vertoef.  Alle reisigers  moet persoonlik hul visumaansoeke indien.  Volledige besonderhede oor 
visums sal later aan u deurgegee word.  Die koste van 'n Schengenvisum en verpligte diensfooi beloop 
ongeveer R1 450.     

 Reisversekering is verpligtend vir alle oorsese reise.  U kan die nodige versekering self uitneem of 
Christine van Wyk-Toere se diens aan toerlede gebruik.  Die kansellasiedekking wat deur die meeste 
kredietkaarte aangebied word, is nie voldoende nie, wat ons verplig om ekstra versekering vir die 
toerlede beskikbaar te stel.  Volledige inligting oor reisversekering word verskaf aan almal wat vir die toer 
inskryf.  Reisversekering dek veral mediese ongevalle.  Die meeste ander siektetoestande moet deur u 
gewone mediese fonds gedek word.  Stel dus vroegtydig by u mediese fonds vas of hulle hospitaal- en 
ander mediese uitgawes in die buiteland betaal en stel hulle in kennis van u voorneme om te reis.  
Reisversekering, waaroor u later volledige besonderhede sal kry. 

 Middagetes in Switserland – ons is meestal weg op daguitstappies. 

 Persoonlike uitgawes soos telefoonoproepe, aandenkings, ekstra verversings ens. 

 Paspoorte – verkryging daarvan. 

 Vervoer na en van Suid-Arikaanse lughawens. 

 Binnelandse aansluitingsvlugte na O.R. Tambo-lughawe (indien van toepassing). 

 Opsionele bustoere in Switserland – Indien u AL die bustoere sou meemaak, sal dit u ongeveer CHF 750 
(Switserse frank) kos.  Die busmaatskappy in Switserland verskaf die busse teen 'n billike prys – dit is die 
besoeke aan Zermatt, die Jungfrau en Schilthorn wat duur is.  Hierdie bedrag – of so veel as wat u nodig 
sal hê vir die bepaalde toere wat u gaan onderneem – is in die verlede  in Europa in Switserse frank 
betaal omdat u net betaal vir die toere wat u onderneem.  U voel miskien op 'n bepaalde dag moeg of olik 
of u wil graag iets anders doen, dan het u nie onnodig vir 'n daguitstappie betaal wat nie onderneem is 
nie.  Ons gee vir u voor die tyd die pryse van elke opsionele dagtoer wat aangebied word.  Dit is moontlik 
om die uitstappies vooraf in Suid-Afrika te betaal om die logistiek te vergemaklik.  Indien u te veel of te 
min betaal het, sal dit na afloop van die toer aan u terugbetaal of uitstaande betaling van u gevra word. 

 Enkelkamerbybetaling (indien van toepassing) 

Rynvaart   R11 000 (enkelgebruik van dubbelkajuit).   
Switserland   R3 500 

BEREKENING VAN TOERPRYS 

'n Toerprys bestaan hoofsaaklik uit die koste van die vliegkaartjie plus die landreëlings en sal aangepas 
word indien omstandighede buite ons beheer dit noodsaak.  Die vliegkaartjie se prys verander nie.  Die 
lughawebelasting kan egter verander aangesien dit aan die wisselkoers en brandstofpryse gekoppel is. 

INSKRYWING 

'n Inskrywing is geldig sodra ons u deposito tesame met die Inskrywings- en Vrywaringsvorm ontvang.  Die 
Inskrywingsvorm moet asseblief volledig voltooi word met u volle name soos dit op u paspoort verskyn! 

Almal wat ingeskryf het voordat hulle die Nadere Besonderhede ontvang het, se inskrywing(s) is 
geldig.  U kan nou u deposito betaal en u Vrywaringsvorm stuur.  Laat weet ons asseblief skriftelik 
watter opsie u kies:  A – Rynvaart; B – Ryn & Switserland; C – Switserland.  Indien u ingeskryf het 
sonder 'n deposito en besluit om nie saam te gaan nie, moet u ons asseblief dadelik skriftelik 
verwittig dat ons u kajuit aan iemand anders kan afstaan. 

Wanneer ons u deposito ontvang het, stuur ons aan u Omsendbrief 1 met alle nodige besonderhede in 
verband met klere wat u moet saamneem en dies meer.  Daarna ontvang u nóg omsendbriewe met nuus en 
inligting.  Laat weet ons asseblief indien enige van u kontakinliging soos adres-, e-posadres of 
telefoonnommer(s) verander.   

DEPOSITO  

Indien u sou besluit om die Ryntoer mee te maak, moet u asseblief meegaande Inskrywingsvorm en 
Vrywaring voltooi en dit saam met 'n deposito van R8 000 per persoon aan ons stuur.  Merk asseblief 
duidelik watter toeropsie u wil onderneem.  Tjeks moet uitgemaak word aan CHRISTINE VAN WYK-TOERE.  
BELANGRIK:  Gebruik u voorletters en van as verwysing op inbetalings en NIE DIE TOERNAAM OF U 
NOEMNAME NIE.  Ons boekhouer sit met etlike inbetalings wat sy nie kan koppel nie!  

Bankbesonderhede verskyn op die Inskrywingsvorm. 
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KANSELLASIE 

Sodra die nodige reisversekeringspolis wat vir kansellasiedekking voorsiening maak, uitgeneem is, kan u, 
indien u moet kanselleer, u geld vanaf die versekeringsmaatskappy terugeis, mits die rede vir kansellasie 
kragtens die polis aanvaarbaar is.  Volledige besonderhede oor reisversekering word gestuur aan almal wat 
inskryf.   

Baie belangrik: 

Ingeskrewe toerlede wat vóór 29 November 2019 skriftelik kanselleer, kry R7 500 van die deposito terug.  
Toerlede wat daarná, tot 29 Desember 2019, kanselleer, kry R7 000 terug.  Ná 29 Desember 2019 word 
geen deposito's terugbetaal nie – sien KANSELLASIE.  Deposito's van toerlede wat kanselleer, word 
terugbetaal sodra u aan ons u bankbesonderhede stuur. 

Indien 'n toerlid genoodsaak is om vanweë siekte te kanselleer voordat die finale toerprys betaal is                
(dit wil sê vóór 29 Desember 2019), word die volle deposito minus R500 by voorlegging van 'n 
doktersertifikaat terugbetaal.  In geval van kansellasie as gevolg van siekte ná betaling van die volle toerprys 
geld u versekeringsdekking – sien KANSELLASIE. 

FINALE BETALING 

Die volle toerprys plus alle ander gelde (fooitjies, versekering ens.) vir die Ryntoer moet vóór                        
29 Desember 2019 betaal word.  Tref asseblief vroegtydig die nodige reëlings sodat u geld betyds 
beskikbaar is.  Vooruitgedateerde tjeks vir die betaaldatum word aanvaar.  Soos met alle toere, is die prys 
van die Ryntoer ook gekoppel aan faktore buite ons beheer wat die toerprys en program kan beïnvloed.   

Vliegkaartjies en lughawebelasting kan per kredietkaart betaal word ná voltooiing van 'n vorm wat ons 
aan u sal stuur.  Die res van die toerprys word direk aan Christine van Wyk-Toere betaal deur tjeks te pos of 
bankdeponerings/elektroniese oorplasings te maak. 

LW:  Alle geld wat in banknote inbetaal word, moet die ekstra kontantinbetalingskoste insluit.  Vra 
asseblief u bank hoeveel dit beloop (ongeveer 1% van die inbetalingsbedrag kan hiervoor begroot 
word).   

VLIEGKAARTJIES EN KONSESSIEHOUERS 

Alle vliegkaartjies word deur Benita Venter van FERNWEH TRAVEL uitgereik.  Die toerprys sluit 
vliegkaartjies in, maar nie lughawebelasting en binnelandse aansluitingsvlugte na en van die                    
O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg  nie.  Daar is regstreekse vlugte van Kaapstad na Amsterdam en 
van Zürich na Kaapstad vir die Rynvaart en van Zürich via Frankfurt na Kaapstad vir die Ryn-en 
Switserland opsie teen ongeveer R1 350 per persoon ekstra.   

SAL- of SAS-konsessiehouers kan hulle by die groep in Amsterdam, of waar elders ooreengekom, aansluit. 
Die afslag ter sprake is die koste van die groepvliegkaartjie. (Ryn:  R4 720; Ryn en Switserland:  R4 960 en 
slegs Switserland:  R5 780.)  Indien toerlede noodgedwonge met 'n ander lugdiens moet vlieg, geld dieselfde 
afslag.   

DIE BOOT 

Die MS Rigoletto se kajuite is op verskillende vlakke.  Die dubbelkajuite is dieselfde grootte en die sig vanaf 
albei dekke is uitstekend.  Die kajuite het twee enkelbeddens,  ingeboude kaste en 'n stort, wasbak en toilet.  
Haardroërs en kluise is in al die kajuite beskikbaar.  Kajuite word toegeken volgens die datum van 
inskrywing.  'n Mens is bedags selde in jou kajuit.  Terwyl die boot vaar, kuier almal heerlik in die ruim 
sitkamer of op die dek.  Die sitkamer het gemaklike stoele en die omgewing kan van daar deur die groot 
vensters bekyk word terwyl gratis koffie en tee verskaf word.  Rokers word beperk tot spesifieke areas op 
die sondek. 

ENKELKAJUITE/-KAMERS 

Toerlede kan enkelverblyf op die boot of in die hotel kry, mits hulle bereid is om 'n bedrag by te betaal –    
sien NIE INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE.  Daar is ongelukkig nie enkelkajuite op die boot beskikbaar 
nie.  Persone wat enkel-akkomodasie verkies, moet in 'n dubbelkajuit tuisgaan en vir enkelgebruik van 'n 
dubbelkajuit betaal.  Probeer gerus 'n familielid, vriend of kennis oorreed om saam te gaan.  Ons probeer 
graag help om vir enkellopende toerlede geskikte kajuit-/kamermaats te vind indien hulle wil deel,            
maar staan onder geen verpligting om dit te doen nie. 

Let wel:  Indien u versoek het dat ons die harde kopie van hierdie inligting vir u pos, geld die volgende:  Die 
omslag waarin die stukke versend word, toon die rivierboot wat ons in die verlede gebruik het.  Die boot 
waarmee ons in 2020 vaar, die MS Rigoletto, is meer modern.  Daar is egter nie 'n sauna/bad soos op die 
foto nie.  

WEGBREKERS 

Dit is moontlik om voor of ná afloop van die toer op u eie te reis (met ander woorde van die bestaande 
toerprogram weg te breek).   
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PASPOORTE (DRINGEND!) 

Maak asseblief seker dat u paspoort vir minstens 3 maande ná u terugkeerdatum uit Europa geldig 
is.  Daar moet ook genoeg skoon bladsye, vir veiligheid minstens drie, in u paspoort wees. 

LW:  Binnelandse Sake neem ongeveer 3 weke om 'n nuwe paspoort uit te reik.  Indien u paspoort nie reg 
is nie, kan dit veroorsaak dat u nie betyds u visum kan bekom nie. 

MINDERJARIGES WAT SAAM MET U REIS (Indien van toepassing): 

BAIE BELANGRIK:  Alle visumaansoeke vir minderjariges moet saam met 'n oorspronklike unabridged- 
geboortesertifikaat ingedien word.  'n Unabridged birth certificate verskil van die standaard-
geboortesertifikate wat deur Suid-Afrika se Departement van Binnelandse Sake uitgereik word.  Dit bevat 
onder andere die kind asook albei ouers se volle name en identiteitsnommers op één, amptelike dokument.   

Kontak ons asseblief vir reis- en visumvoorwaardes indien u beplan om minderjarige kinders saam met u op 
reis te neem. 

GESONDHEID EN TOERFIKSHEID 

Dit is vanselfsprekend dat iemand wat oorsee wil reis, se fisieke en emosionele gesondheid van só 'n aard 
sal wees dat hy/sy redelik onafhanklik oor die weg kan kom.   

Hierdie is nie 'n besige toer nie en toerlede kan die keuse uitoefen om op die boot te bly indien hulle nie by 
die vasmeerplekke wil rondstap of aan opsionele uitstappies deelneem nie.  Toerlede wat nie onafhanklik 
oor die weg kan kom nie, moet egter 'n toermaat/familielid saamneem wat hulle kan help en na hulle kan 
omsien sodat hulle nie van mede-toerlede afhanklik sal wees of die groep se belange op enige manier sal 
benadeel nie.   

Basiese riglyne vir toerfiksheid is dat 'n mens onafhanklik in-en-uit 'n toerbus moet kan klim, onafhanklik 'n 
stel van 15 trappe, insluitend roltrappe, kan klim en ongeveer 1 km op jou eie moet kan stap.  'n Mens moet 
deurentyd jou eie handbagasie kan hanteer en bereid wees om jou groot (inweeg) tas by jou hotelkamer te 
besorg indien daar nie bagasiediens beskikbaar is nie.  U moet bereid wees om op eie onkoste 'n huurmotor 
te gebruik indien 'n besoekpunt te ver is vir u om te stap.  

Persone wat deurentyd hulp of bystand nodig het, MOET iemand saamneem wat na hulle kan omsien.   

REISGIDS 

Omvattende, komplimentêre reisgids van die Rynvaart en Switserland is deur Christine van Wyk-Toere  
opgestel om die lande met stede en dorpe wat ons besoek, te beskryf.  Dit is belangrik dat toerlede 
voorbereid op 'n toer gaan om meer waarde vir hul geld te kry.  U ontvang 'n Reisgids met die laaste 
omsendbrief wat ongeveer 'n maand voor vertrek aan u gekoerier word. 

 


