Leuven, 5 oktober 2017

Betreft: ANTWERP MISSION 2017 Canada
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Naar aanleiding van het nakende vertrek van de ANTWERP MISSION 2017 naar
Canada, ontvangt u bij deze meer praktische informatie over uw vertrek. Gelieve deze
informatie aandachtig door te nemen.
Deze informatie is louter logistiek, voor verdere informatie over uw individueel
programma, verwijzen we graag naar de communicatie vanuit Stad Antwerpen en naar
de algemene website www.antwerpmission2017.be.
Gelieve de volgende zaken zeker niet te vergeten bij het vertrek of tijdens de reis:
● Uw internationaal paspoort
● Bevestig de bagagelabels aan uw koffer(s)
● Een bewijs van uw eTA-registratie
● Uw registratie via Travellers Online (van buitenlandse zaken-niet verplicht).
AFSPRAAK OP DE LUCHTHAVEN op 22 oktober
08u00
afspraak in de vertrekhal van de luchthaven Brussels Airport
● Dank u om tijdig aanwezig te zijn in de vertrekhal in de luchthaven van Zaventem
om de verschillende controleposten te doorlopen. Hou rekening met mogelijke
verscherpte controles en eventuele beperkte mobiliteit op de luchthaven (voor
meer info http://www.brusselsairport.be/nl/passngr/deppax/tipstricks/)
● De contactpersonen voor deze missie zullen u opwachten aan de apotheek in de
vertrekhal van de luchthaven, ter hoogte van rij 10.
           Zie plannetje van de vernieuwde vertrekhal als bijlage.
           Gelieve u bij hen aan te melden omstreeks 08u00
● Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden op de vertrekdag contact willen
opnemen met een contactpersoon, kan dat op het volgende noodnummer:
○ Dhr. Jan VAN STEEN  op 0477/870373

HET VERTREK
10u45
met vlucht AC 833 van Zaventem naar Montreal (Air Canada).
HIERONDER HET VLUCHTSCHEMA VAN DE ALGEMENE DELEGATIE
DATUM
VLUCHT
VAN
NAAR
VERTREK AANKOMST
22/10/2017 AC 833
BRUSSEL MONTREAL 10u45
12u15
22/10/2017 AC7967
MONTREAL TORONTO 14u30
15u40
De vermelde tijden zijn in plaatselijke tijd
UW BAGAGE
➢ Volgens de groepsreservering in Economy class mag u op de voorziene vluchten
1 koffer van maximum 23 kg per persoon meenemen.
➢ Hou rekening met de verscherpte veiligheidsmaatregelen i.v.m. vloeistoffen (kijk
voor meer informatie op www.omniatravel.be onder Reisinfo).
➢ Indien u een eigen vluchtreservering heeft, of in Business class vliegt, gelden er
misschien andere bagagevoorwaarden. Gelieve daarbij wel rekening te houden
met het gegeven dat er voor de regionale vlucht Toronto-Montreal (op
24/10/2017) ook een beperking van 23 kg per koffer per persoon geldt.
➢ Uw ruimbagage wordt in Brussel ingecheckt en ziet u terug in Toronto, u hoeft
deze bij aankomst en immigratiecontrole in Montreal niet opnieuw in te checken.
OVERIGE
➢ Het reisprogramma met de hotelgegevens en algemene informatie.
➢ Uw bagagelabels: gelieve deze zeker duidelijk zichtbaar aan uw koffer te
bevestigen en te houden voor de hele duur van de reis. Enkel met een duidelijk
identificatiebewijs aan uw koffer, kan een vlotte bagageverwerking in beide
hotels gegarandeerd worden.
➢ Het elektronische vliegtuigticket. Dit wordt u later nog digitaal bezorgd. De
check-in verloopt weliswaar op vertoon van het internationaal paspoort, maar u
neemt het vliegtuigticket best mee in papiervorm ten bewijze van uw
vluchtreservering op de dag en uur van uw aanmelding.
➢ Voor de hotelreserveringen voorzien we standaard geen hotelvouchers. Mocht
u deze echter graag ontvangen voor uw administratie of wegens een individueel
reisprogramma, gelieve niet te aarzelen ons dat te melden.

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Gelieve ons op de hoogte te brengen van de volgende eventueel bijkomende
persoonlijke aandachtspunten, die vertrouwelijk behandeld zullen worden:
● Uw gsm-nummer (te gebruiken in geval van nood);
● Een contactpersoon in België te contacteren in geval van nood;
● Eventuele dieetrestricties of -voorkeuren;
● Eventuele medische zaken waarmee rekening gehouden moet worden;
● Uw persoonlijk vluchtschema (indien niet gereserveerd via Omnia Travel);
● Uw hotelgegevens (indien niet gereserveerd via Omnia Travel).
OPTIONELE ACTIVITEITEN NIAGARA FALLS 23/10/2017
Op maandag 23/10/2017 zit een bezoek aan Niagara Falls ingebed in het algemene
programma. Dit omvat echter enkel het algemene bezoek aan Niagara Falls, voor
eventuele extra facultatieve activiteiten dient u vooraf te reserveren (uiterlijk 16 okt).
Het betreft:
● “Voyage to the Falls”: boottocht tot aan de watervallen: € 28.00 p.p.
● “Journey behind the Falls”: verkenning van het tunnelnetwerk onder de Falls: € 21.00 p.p.
Voor beide voorziet u best droge en waterbestendige kleding.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de bijlage.
Reservering vereist voor 16/10/2017. De individuele facturatie volgt na reservering.
Wij wensen u een succesvolle deelname en reis toe.
Met vriendelijke groeten.

Omnia Travel,
Vanwege Stad Antwerpen, Haven en AWDC.



