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JAGOTRAVEL 
WANDELSPORTREIZEN 

 

IVV OLYMPIADE TEXAS + 
TEXAS ROUNDUP IML WALK 

  
SAN ANTONIO TEXAS (USA) 

     
Sinds een aantal jaren is er ook in de Amerikaanse staat Texas – bekend van de cowboys – een 
IML-wandeltocht. Deze tweedaagse TEXAS ROUNDUP IML WALK wordt jaarlijks aan het einde 
van de relatief koele winter georganiseerd 
in 2023 wordt deze IML-wandeltocht gecombineerd met de tweejaarlijkse IVV-Olympiade, een 
vooral in de Duitstalige landen ongekend populair volkssportgebeuren. 
Voor deze IVV-Olympiade wordt er voorafgaande aan de IML-wandeltocht een Vierdaagse 
wandeltocht georganiseerd. Dat betekent dat u in totaal 6 dagen kunt wandelen. 
 

    Deze 11-daagse reis begint op zaterdag 18 februari met de vlucht met KLM/Delta Airlines naar San  
    Antonio.  

In San Antonio slapen wij in het middenklasse hotel Days Inn Riverwalk, op ca. 700 m van de startplaats 
van de wandeltochten. De overnachting is hier op basis van logies met ontbijt. 
Op zondag maken we met de reisleiding een wandeling langs de toeristische hoogtepunten van San 
Antonio en maken ook een boottocht op de Alamo River. 
In de late namiddag is de openingsceremonie van de IVV-Olympiade en de vlaggenparade. 
Van maandag tot donderdag neemt u deel aan de vierdaagse IVV-Olympiade met afstanden van 5,10 of 
21 km (en op woensdag ook 42 km). 
Op dinsdagavond brengen we een bezoek aan de Texas ROUNDUP RODEO, een typisch Amerikaans 
cowboy gebeuren. Op donderdag is er een speciale IVV/IML party waar u een uitnodiging voor krijgt en 
waar naast drank ook volop hapjes geserveerd worden. 
Vrijdagmorgen is ter vrije besteding in San Antonio waarna op vrijdagmiddag de Welcome Walk over 5 
of 10 km is tezamen met de openingsceremonie van de IML-wandeltocht. 
Op zaterdag en zondag deelname aan de IML-wandeltocht over afstanden van 13, 21 of 42 km. 
Op maandag vertrekken we in de loop van de dag terug naar Nederland met KLM/ United Airlines met 
aankomst op dinsdag in de vroege ochtend. 
Houd er rekening mee dat de IVV-Olympiade voor duizenden extra deelnemers zorgt waardoor de 
hotels in San Antonio snel door de beschikbare kamers heen geraken. 
 
De reis wordt begeleid door Jago Mulder, de eigenaar van JAGOTRAVEL.  
Daarnaast is JAGOTRAVEL reisleider Bert Odekerken, een ervaren JAGOTRAVELreisleider, aanwezig 
die met een Duitse groep van 12 personen naar San Antonio gaat. 
Deze reis gaat al 100% zeker door als begeleide reis. 
 
Wilt u naar Texas maar de reis uitbreiden of alleen het hotel boeken ? Alles is mogelijk bij 
JAGOTRAVEL. Voor meer informatie over deze reis en alle mogelijkheden kunt u met ons kantoor contact 
opnemen. 
 
Informatie en aanmelding :  
JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN,  
Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel     
Telefoon 06/28737174  
Email info@jagotravel.nl  

mailto:info@jagotravel.nl
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REISSCHEMA REIS   
         

REISDATUM 
Van zaterdag 18 februari tot dinsdag 28 februari 2023 (11 dagen) 

  
REISPLAN  
ZATERDAG 18 FEBRUARI 
Vertrek met KLM via Detroit of Atlanta naar San Antonio. 
Transfer van de luchthaven van San Antonio naar het stadscentrum van San Antonio. 
Accommodatie in **/****hotel Days Inn (600 m vanaf de start van de wandeldagen) in een- of 
tweepersoonskamers op basis van overnachting met eenvoudig Amerikaans ontbijt. 
ZONDAG 19 FEBRUARI 
Een hele dag om te acclimatiseren. We maken een stadstour door San Antonio langs de Riverwalk, 
door de oude Mexicaanse wijk en maken een boottocht op de San Antonio River (inbegrepen in de 
prijs). In de middag ophalen van het wandelarrangement aan het startpunt en bezoek aan de 
openingsceremonie /vlaggenparade. Lunch en diner op eigen kosten. 
MAANDAG 20 FEBRUARI 
Begin van de IVV Olympiade in San Antonio. Vandaag kunt u kiezen tussen 6, 10 of 21 km wandelen. 
Naast wandelen kun je op de IVV Olympiade ook deelnemen aan fiets- en zwemevenementen. 
Lunch en diner zijn voor eigen rekening. Starttijd elke dag van 08.00 uur tot 10.00 uur (42 km tot 
08.30 uur). 
DINSDAG 21 FEBRUARI  
Dag 2 van de IVV Olympiade. Vandaag kunt u kiezen tussen 5, 10 of 21 km wandelen. Lunch en diner 
voor eigen rekening. In de avond bezoek aan de Texas Roundup Rodeo Show (exacte dag is nog niet 
zeker, kan ook maandag of woensdag zijn. Tickets kunnen pas geboekt worden vanaf november). 
WOENSDAG 22 FEBRUARI 
3e dag van de IVV_Olympiade. Vandaag heb je de keuze tussen 5,10,21 of 42 km wandelen. Lunch en 
diner voor eigen rekening. 
DONDERDAG 23 FEBRUARI 
4e dag van de IVV Olympiade. Vandaag is  er opnieuw de keuze tussen 5, 10 of 21 km wandelen. Lunch 
en diner voor eigen rekening. 's Avonds IVV-IML Festival, een feest met eten (hors oeuvres) en 
onbeperkt drinken. 
VRIJDAG 24 FEBRUARI 
In de ochtend een rustdag. In de namiddag en vroege avond deelname aan de Welcome Walk (5 of 10 
km) en opening van de IML Texas RoundUp Walk. Lunch en diner voor eigen rekening. 
ZATERDAG 25 FEBRUARI  
Dag 1 van de Texas Round UP IMLwalk. Wandel over 5, 13, 21 of 42 km. 's Avonds Internationaal 
Diner op de lanceerplaats, een gezellig samenzijn met diner. Lunch voor eigen rekening. 
ZONDAG 26 FEBRUARI  
Dag 2 van de Texas Round UP IMLwalk. Wandeling over 5, 13 of 21 km) en afsluitende ceremonie van 
de IML Walk. Lunch en diner voor eigen rekening. 
MAANDAG 27 FEBRUARI 
Vertrek terug naar Nederland. Transfer naar de luchthaven en vlucht met KLM/Delta Airlines van 
San Antonio via Detroit of Atlanta  naar Amsterdam. 
DINSDAG 28 FEBRUARI 
Aankomst in Amsterdam in de loop van de ochtend. 
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REISSOM   
De reissom voor het landarrangement van San Antonio naar San Antonio is 

- op basis van tweepersoonskamer               € 1780 per persoon 
  (Kamer met twee tweepersoonsbedden) 
- bij verblijf in een eenpersoonskamer       € 2588  per persoon 
  (Kamer met 1 tweepersoonsbed) 
U kunt ook met 3 of 4 personen op één kamer slapen (met twee aparte bedden). Prijs 
daarvoor op aanvraag. 
 
De reissom is inclusief 
- 9 nachten in ***hotel Days Inn voor overnachting en eenvoudig  Amerikaans ontbijt. 
- transfer van de luchthaven naar het hotel en terug 
- transfer van het hotel naar de rodeo en terug 
- stadswandeling en boottocht op zondag 19 februari 
- inschrijving IVV Olympiade en Texas RoundUp IMLwalk met souvenir en IVV/IML- 
   stempel 
- IVV-IML party diner op 23 februari 
- Bezoek aan de Texas Roundup Rodeo Show incl. transport 
- Reisbegeleiding gedurende de gehele reis 
Niet 
- Vlucht Amsterdam - San Antonio 
- Lokaal vervoer tussen hotel en start (600 m wandelen) 
- Lunch en diner (behalve International IVV-IML Party) 
- Overige persoonlijke uitgaven 

 
De prijs voor het vliegticket is 
- met KLM vanaf Amsterdam       € 1005  per persoon voor een niet terug betaalbaar maar  
                                                                  wel wijzigbaar (prijsverschil te betalen) ticket 
- met KLM vanaf Amsterdam       € 1185  per persoon voor een terug betaalbaar ticket  
                                                                 (excl. EUR 25 administratiekosten) 
Het ticket is inclusief 23 kg ingecheckte bagage en 10 kg handbagage. 
U kunt ook het vliegticket zelf boeken en alleen het landarrangement bij JAGOTRAVEL 
boeken 
De prijs van het vliegticket is de huidige prijs per 12 december 2022. 
De prijs van het vliegticket kan op elk moment worden gewijzigd. Het ticket wordt pas 
geboekt nadat de aanbetaling is betaald en de prijs vaststaat.  
 
De aanbetaling is 25% van de reissom van het landarrangement bij boeking en het saldo 1 maand voor 
vertrek. Vliegticket is direct 100% te betalen bij boeking. 
Bij boeking tot 3 maanden voor vertrek is EUR 50 vroegboekkorting. 
 
Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven en (luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging 
tot twee weken voor vertrek aan u doorrekenen. 
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AANMELDINGSFORMULIER SAN ANTONIO TEXAS 2023 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan voor de volgende JAGOTRAVELreis : 
(graag met volledige voornaam en getrouwde vrouwen met meisjesnaam invullen) 

 
Let op dat u de namen hieronder precies zo invult als op uw paspoort/identiteitskaart 
vermeld, Indien dit verschillend is kan u bij vliegtickets problemen ondervinden bij 
de incheck. Eventuele extra kosten zijn dan voor eigen rekening! 

 
Reiziger 1 
naam (meisjesnaam)   :  O Dhr / O Mevr ──────  ────────────────────────── 
voornamen    :  ───────────────────────────────────────────────── 
geboortedatum          :  ─── / ─── / ───     
Reiziger 2 
naam (meisjesnaam)   :  O Dhr / O Mevr ──────  ────────────────────────── 
voornamen    :  ───────────────────────────────────────────────── 
geboortedatum          :  ─── / ─── / ───     

 
correspondentieadres   :  ───────────────────────────────────────────────── 
postcode               :  ───────────────────────────────────────────────── 
woonplaats             :  ───────────────────────────────────────────────── 
mobiele telefoon    :  ───────────────────────────────────────────────── 
email      :  ───────────────────────────────────────────────── 
 
hierbij meld ik mij aan voor de reis naar San Antonio van 18-28 februari 2023  
 
Wat voor kamer wilt u hebben 
0 ik wil graag een 1-persoonskamer  
0 ik wil op een tweepersoonskamer (samen met .............................) 

Ik wil het KLM-ticket boeken met 
0 wijzigbaar maar niet annuleerbaar tarief 
0 annuleerbaar tarief (met EUR 25 administratiekosten) 
afstand  
IVV-Olympiade : maandag   6 / 10 / 21 km 
                dinsdag   5 / 10 / 21 km  
                woensdag  6 / 10 / 21 / 42 km 
                donderdag 5 / 10 / 21 km 
 
IML-Walk      : zaterdag 5 / 10 / 21 / 42 km 
                zondag   5 / 10 / 21 km 
 
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden van JAGOTRAVEL. 

Ik maak na ontvangst van de faktuur/bevestiging de aanbetaling over op de 
bankrekening van JAGOTRAVEL. Denkt u eraan dat voor iedere boeking (ongeacht aantal 
personen en aantal reizen per boeking) een bedrag van EUR 10 administratiekosten 
wordt berekend.  
 
datum        : ──────────────────────────────── 
handtekening : ────────────────────────────────  
 
Opsturen aan : 
JAGOTRAVEL, Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel   
of email deze gegevens naar info@jagotravel.nl 
of meld u telefonis 

mailto:info@jagotravel.nl

