VEELGESTELDE VRAGEN

Familietour
Hoelang duurt een familietour?
Alleen de tour duurt ongeveer 4 uur. Dat is exclusief pauzes
onderweg, vooraf en na afloop.
Kun je ook suggesties doen voor restaurants tijdens de tour?
Ja, dat kan.
Als ik kom met minder dan 20 personen, wordt dan ook de prijs
van de familietour aangepast?
Nee, de prijs is vaste prijs onafhankelijk van het aantal deelnemers.
Hoelang van tevoren moeten de gegevens zijn aangeleverd om de
familietour te kunnen maken?
De termijn is minimaal 6 weken.
Wanneer wordt het e-book toegestuurd?
Dat is in principe de dag voor de tour. Mocht het noodzakelijk of
wenselijk zijn om hiervan af te wijken, dan is dat in overleg.
Wat is de inhoud van het e-book?
* een stamboom die 5 generaties terug gaat
* de plattegrond van vroeger en de plattegrond van nu. Deze
laatste is voorzien van de locaties en de route, een beschrijving
van de locatie en de relatie met de familie
* een quote van een van de voorouders

Wat is de inhoud van het hardcoverboek?
Alles wat reeds is opgenomen in het e-book aangevuld met:
*de onversneden versie van de foto's die zijn gebruikt in het e-book
* documenten en foto's waarvoor geen plaats was in het boek,
maar die wel van belang zijn voor het verhaal van jullie familie
* foto's, aangeleverd door jullie, van de dag van het uitje.

Vrouwen in de geschiedenis
Waarom organiseer je tours over alleen vrouwen?
Over de rol van mannen in de geschiedenis is, over het algemeen, veel
meer bekend. Er zijn ook andere groepen in de samenleving die minder
aan bod komen dan de Westerse, blanke man, maar ik heb gekozen
voor vrouwen.

Het is mogelijk dat jouw vraag hier niet tussen staat. Stuur dan een
mail naar yvonne@kroontours.nl. Ik beantwoord het dan zo snel
mogelijk en, indien toepasselijk wordt hij hier toegevoegd.

