
EXTRA EDITIE: REIS NAAR DE MOEZEL

van 20 tot 23 april 2010 (3 nachten)
In die periode zouden de perzikbomen in roze bloesem moeten staan.

Op dit ogenblik zijn er 25 ingeschreven en een luxebus is besteld voor 30 personen, maar indien nodig
kunnen we een grotere autobus nemen! Met andere woorden: iedereen kan mee!

De prijs is nog steeds € 300 per persoon (voor eenpersoonskamers wordt uitzonderlijk GEEN supplement
gevraagd). Wie een luxekamer wenst, betaalt € 12 extra per persoon. Een luxekamer is niet mogelijk voor
wie een eenpersoonskamer wenst!
In de prijs is begrepen: heen- en terugreis, verblijf in volpension vanaf middagmaal eerste dag tot
middagmaal laatste dag, verzekering, drinkgeld chauffeur, uitstappen, inkomgelden voor toegangen en
bezoeken aan o.a.: wijnkelder, boottocht.

Persoonlijke uitgaven en drank zijn niet inbegrepen.

Voor andere inlichtingen neemt u best contact op met Louis Van Roost op nummer 015/61 39 71 of
gsmnummer 0496 55 51 30 of mail naar vanroostvanpraet@scarlet.be.

Iedereen die meegaat, zal een draaiboek over de reis ontvangen.

Wat staat er o.a. op het programma:

Vertrek: dinsdag 20 april 10 uur: Leuven – Lummen – Heerlen - Achnerland (koffiestop) - Kerpen-naar de
Ahrvallei via Altenahr – Maisschoss - Ahrweiler (middagmaal) - Moezel -Treis-Karden (Schloss-hotel-
Petry) - kennismaking met hotel en kamerverdeling. Avondmaal.

De twee volgende dagen zullen gevuld worden met bezoeken aan Mayen (Schieferwerken) - Mendig
(Lavadom) – Beilstein – Cochem (bezoek aan een burcht) – wijnproeverij (mogelijkheid tot wijnkoop) -
boottocht.
Woensdagavond is het Moselländisch Büffett.
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Vrijdag 23 april 10 wordt de voormiddag vrijgehouden en na het middagmaal vertrekken we via Cochem –
Ulmen – Blankenheim - Monschau (koffiestop), Eupen - Luik naar Weerde (thuis circa 20 uur).

Wie deelneemt stort het voorschot van € 100 per persoon (of € 112 per persoon voor de luxekamer –

niet geldig voor een eenpersoonskamer!) op rekening nummer 001-5214249-90 van Neos Zemst met

vermelding: “MOEZEL” + de naam/namen van de deelnemer(s) en dit vòór het einde van januari

2010

U krijgt van ons later een bericht voor het storten van het saldo!

We willen er vooral een gezellige onder-ons-reis van maken! WELKOM en veel plezier!


