
UNICA '83 dit jaar in Frankrijk

NOVA-expres rijdt vlug en
voordelig naar St. Nazaire
Sinds jaar en dag organiseert de NOVA de gezamen-
lijke reis naar het UNICA-gebeuren, wanneer de
afstand daartoe aanleiding geeft. Het leverde door de
grote groep die Rusland, Finland, Hongarije enz.
bezocht een aantrekkelijke prijs op. En de tocht
maakte een belangrijk deel van het gezamenlijke
plezier uit.

We hebben wat afgelachen en
gepraat, zeker niet in het minst
elkaar leren kennen. De belang-
stelling voor de daarop volgende
reünie is het bewijs er van. Zo ook
het feit, dat het deelnemersaantal
per jaar groeit.

Duizend km
Dit jaar is doel het Franse St.
Nazaire. De stad heeft wel een
vliegveld maar geen lijnverbinding
met Nederland. De afstand (±
1000 km) is niet te onderschatten
en niet voor iedereen weggelegd.
We hebben ons ditmaal eens op

het railvervoer gericht. Comforta-
bel, vooral gezellig. Vraag dat
maar eens aan 1 van de 80 NOVA-
leden, die de treinreis Moskou-
Leningrad meemaakten. Dat was
een happening.

Ons voorstel ziet er als volgt uit:
Heenreis 1 september 1983-Ver-
trek Amsterdam 10.53 uur - Aan-
komst St. Nazaire 22.29 uur. Op-
stappen Den Haag en Rotterdam
uiteraard ook mogelijk, we komen
er toch langs.
Retour 11 september 1983 - Ver-
trek St. Nazaire 06.53 uur - Aan-
komst Amsterdam 19.05 uur.

Eenmaal overstappen in Parijs,
maar dat is een extra ritje met de
metro.

Snel beslissen
Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij het NOVA-kantoor, tel.
03402-35434 of Postbus 177,3430
AD Nieuwegein. Niet te lang wach-
ten, zodat we inzicht krijgen in het
aantal reizigers. Er moeten min-
stens 30 personen mee. Zijn het er
60, dan krijgen we een hele wa-
gon. De prijs, hoe is het mogelijk,
ƒ 290 heen en terug per persoon.
Toeslagen inbegrepen.

De congreskaart en hotelreserve-
ring moet u zelf verzorgen via de
daarvoor bestemde formulieren,
welke eveneens in Nieuwegein
zijn te verkrijgen.
Door de devaluatie van de franc is
ondertussen alles weer 5% goed-
koper geworden. Het kan niet op.

Beste NOVA-UNICA-gangers, ik
hoop dat we weer met een grote
groep gaan reizen, het avontuur
tegemoet dat UNICA altijd in zich
heeft.

Zijn er nog vragen: 03402-35434,
Mary de Klerk weet alles.


