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Programma 2020
BEZOEK AAN:
- Bezoek aan Vogelsang IP, gelegen in een prachtig
natuurgebied van de Eifel met een verrassende
terugblik op het militair verleden.
- De stad Boppard met o.a. een boottocht op de Rijn
naar de Loreley.
- Wijnproeverij op WEINGUT SONNNENECK in Müden.
- Bezoek aan Maria Laach met Benedictijnen Abdij.
- De stad Cochem een “klassieker”.
De prijzen zijn al bekend en bedragen per persoon:
€ 350 voor een standaardkamer (Schloss).
€ 365 voor een superiorkamer of voor een singlekamer en
€ 375 voor een comfortkamer (Kohlbecher).
De prijs omvat het vervoer, het verblijf in volpension, de
uitstappen, de toegangsgelden, de verzekering, het drinkgeld,
de wijnproeverij, de boottocht, de versnaperingen bij de heenen terugreis.
Niet inbegrepen zijn de persoonlijke uitgaven en de dranken.
INSCHRIJVINGEN dienen vóór 15 januari 2020 binnen te zijn bij Leon
Wilms, Voetbalstraat 36 - 1981 Hofstade (goed het gewenste kamertype
vermelden).
Tevens dient er vóór 15.01.20 een voorschot van € 100 per persoon
gestort te worden op rekening van NEOS Zemst met vermelding
Moezelreis 2020. Het saldo is te storten in maart, maar de deelnemers
worden ten gepaste tijde verwittigd.
Voor meer informatie of inlichtingen kan je terecht bij Leon Wilms telefonisch 015 / 610052 GSM 0476 / 403187 email leonwilms@skynet.be

Inschrijving MOEZELREIS van 5 mei t.e.m. 8 mei 2020
Naam

..............................................................................................................................................................

Tel/GSM ......................................................

Adres .................................................................................................................................................................................................................................................
Samen met of single (°) ......................................................................................................................................................................................................
KAMERTYPE 6°7: STANDAARDKAMER - SUPERIOR - COMFORTKAMER - SINGLE.
Stort vóór 15 januari 2020 een voorschot van € 100 per persoon op rekening van NEOS ZEMST.
(°) het onnodige doorhalen.

