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DUTCH CLASSICS Pokerreis
King's Casino
Rozvadov 7
ROZVADOV Tsjechië

Ed's Reisinitiatief
Kalhuisplaats 60
2586 JR DEN HAAG
06 3837 4056 ('s middags)

5 DAAGSE ALL-INCLUSIVE BUS REIS
Data: 19 september tot en met 23 september 2019. (4 nachten hotel)
VERVOER PER LUXE TOURINGCAR (Ed's Pokerbus)
Opstapplaatsen: Den Haag, Utrecht en Arnhem
Heenreis: 19 september 2019.
Den Haag CS Busstation: 06:45 uur
Utrecht Jaarbeursplein : 07:30 uur
Arnhem achterzijde CS : 08:45 uur
Verwachte Aankomst
: tussen 18 en 19 uur
Terugreis: 23 september 2019.
Kings Casino : 09:00 uur
Arnhem
: 19:00 uur
Utrecht
: 20:00 uur
Den Haag
: 21:00 uur
Deze reis in Inclusief:
•
•

Heen- en terugreis per luxe touringcar
4 nachten Hotel (3/4 of 5*sterren) op basis van 2 personen op een kamer

•
•

Alle maaltijden en drinks (frisdrank, wijn en bier) in het Casino
Dagelijks entree Casino.

Deze reis kunnen wij jullie drie verschillende arrangementen aanbieden:

3* arrangement Partnerhotel (Hotel Merica of Kastanienhof)
20 autominuten van Casino .
Prijs

: 269,00 euro per persoon op basis van 2 personen op 1 kamer
• incl. 3 x bus Transfers per dag Partnerhotels/Casino v.v.
.2/ Hotel Rozvadov:....

2.

3/4* Hotel in Rozvadov op loopafstand van het Casino.
Prijs

: 299,00 euro per persoon op basis van 2 personen op 1 kamer

5* arrangement Casino Hotel at King's
Prijs

: 429,00 euro per persoon op basis van 2 personen op 1 kamer

Alle prijzen zijn INCLUSIEF Busreis, entree casino, all meals en drinks (incl.wijn en bier)
Let Op:
De beschikbaarheid van 1 persoonskamers is zeer beperkt en zijn uitsluitend beschikbaar in Hotel
Kastaniënhof (20 autominuten van het Casino). En in het 5* Casinohotel.
Wij verzorgen 2 x per dag een bustransfer.
Bij de heen- en terugreis wordt U wel afgezet/opgehaald bij Kastanienhof.
In ieder geval is hier de Casinotransferservice wel beschikbaar .

1 persoonskamer ¾ * Partnerhotel Kastanienhof:
Prijs

: 389,00 euro (incl. busreis)

1 persoonskamer 5* Casino Hotel at King's:
Prijs

: 675,00 euro (incl. busreis)

Gaat U met eigen vervoer ook dan kunt U bij ons boeken:
Op basis van 2 personen op een kamer:
3* Merica/Kastanienhof

20 autominuten (partnerhotel)

30

3/4* Hotel in Rozvadov

Op loopafstand van Casino

35

5* Casino Hotel

King's

50

Prijzen zijn per dag en per persoon
Alle prijzen op basis van All-Inclusive: Incl. entree, eten en drinken (incl. bier en wijn)

Prijzen bustickets (alleen busvervoer)
Uitsluitend te boeken indien beschikbaar. Hotel- met bus reserveringen krijgen voorrang.
Retour: 169,00 euro

enkele reis: 89,00

Reserveren :
U kunt heel gemakkelijk zelf boeken via onze website:

www.dutchclassics.poker
Dit kan heel eenvoudig door Uw naam, mobiele telefoonnummer en opstapplaats op te geven
alsmede welk arrangement U kiest: voor twee personen op een kamer of een 1 persoonskamer.
Ook kunt U deze gegevens opsturen naar ons emailadres:

reisrozvadov@ziggo.nl
U ontvangt dan een bevestiging met het verzoek een voorschot (ad 69,00 euro per persoon) over te
maken. Zodra dit voorschot is ontvangen is uw boeking een feit en leggen wij de kamer voor U
vast. Ook hiervan ontvangt U een bevestiging.
Het restantbedrag dient uiterlijk op 12 september 2019 te zijn voldaan.

Annulering:
Annuleren tot 15 augustus 2019 is kosteloos. Het reeds door U betaalde bedrag wordt dan per
omgaande teruggestort op uw rekening.
Bij annulering tussen 15 augustus en 1 september bedragen de kosten 25% van de totale reissom,
het eventuele restant wordt dan per omgaande aan U overgemaakt.
Bij annulering na 1 september 2019 is de volledige reissom verschuldigd.
Bij onvoldoende deelname wordt de reis geannuleerd en krijgt U het door U betaalde bedrag per
omgaande teruggestort. Deze beslissing wordt in de 2de week van september 2019 genomen.

Voor meer informatie kunt U altijd per email kontakt opnemen.
reisrozvadov@ziggo.nl
U kunt ook bellen maar uitsluitend 's middags op 06 38374056

POKERAANBOD
(onder voorbehoud)
DUTCH CLASSICS 2019

at King's Casino, Rozvadov, Tsjechie 19 t/m 22 september 2019.

Main event:
Buy-in
Stacksize
Levels
Re-Entry

: 175,00 + 20,00 euro
: 50.000
: 40 minutes
:2x

Vier startmomenten:
Dag 1 A:
Donderdag 19 sept. 18:00 uur
Dag 1B:
Vrijdag 20 sept. 16:00 uur
Dag 1C en Dag 1D:
Zaterdag 21 sept. 12:00 uur (1c) en 17:00 (1d)
Tijdens de startmomenten wordt er gespeeld tot level 18.
het aantal chips wat je dan hebt behaald neem je mee naar de finaledag. Dus je kan meerdere
instapdagen spelen maar alleen de hoogste stack kan je meenemen naar de finale.
Finale Dutch Classics 2019:
Zondag 22 september 13:00 uur gegarandeerde prizepool: 200.000 euro
Daarnaast zijn er vele side-events:
Don 19 sept. Satellite to 1A 15 u.

buy-in:

prize:

stack:

Re-entry:

levels:

35,00 + 5,00

10 seats

5.000

Unlimited

15 min

15.000

2x

20 min

5.000

Unlimited

15 min

2x

30/20 min

Unlimited

15 min

Vrij 20 sept. Morning Bounty 11 u.

100 + 50 + 15

8000 eur

Vrij 20 sept. Satellite to 1B 13 u.

35,00 + 5,00

5 seats

Vrij 20 sept. Friday Deepstack 20 u.

90,00 + 10,00 10.000 eur 20.000

Zat 21 sept. Satellite to 1C 10 u.

35,00 + 5,00

5 seats

5.000

Zat 21 sept. BIG Omaha

15 u.

200,00+ 20,00 10.000 eur 20.000

2x

30 min

Zat 21 sept. Sat.Deepstack

19 u.

100,00+ 10,00 15.000 eur 20.000

2x

30/20 min

Deze speelinformatie is samengesteld uit het schema van de vorige Dutch Classics en vertaald naar
de data van deze Dutch cLassics samengesteld door Ed's Reisinitiatief. Deze samenstelling is geheel
vrijblijvend.
(verder een nog ruimer pokeraanbod van Cash tot Russian Poker enz. check at King's)
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN !!!!

