Beste V.N.R.-vrienden
Het is reeds enkele jaren geleden dat we het Groothertogdom Luxemburg nog eens
bezochten. Daarom, en ook omdat het een prachtig landje is, gaat het weekend dit
jaar door in Luxemburg op 8 & 9 juli 2017. We doorkruisen het land en bezoeken er
enkele pareltjes. Ons programma:

Zaterdag
We vertrekken om 7u30 stipt aan de bezoekersparking van het AZ Delta (Kant
Wilgenstraat) te Roeselare. Er kan gebruik gemaakt worden van de parking.
Zondagavond worden tickets bezorgd om van de parking terug weg te rijden.
Een eerste stop (koffie) is voorzien omstreeks 9u in de omgeving van Spy.
Na een lekkere kop koffie zetten we onze tocht verder om omstreeks 12u u
aan te komen in Luxemburg (de hoofdstad). Hier doen we eerst een kleine
begeleide wandeling, daarna hebben jullie de mogelijkheid om een vrije
maaltijd of snack te nuttigen. Er zijn ook heel wat cultuur historische
monumenten te verkennen en natuurlijk heel wat mooie winkeltjes en
terrasjes.
Om 15u vertrekken we naar Bernard Massard in Grevenmacher via een busrit
langs de Moezel, we bezoeken het bedrijf, we krijgen er een rondleiding en
eindigen met een degustatie.
Daarna gaat het terug richting Luxemburg naar ons hotel Double Tree Hilton.
We krijgen nog even de tijd om ons op te frissen en daarna aan tafel te gaan.
Zondag
Na een hopelijk goede nachtrust worden we aan het ontbijtbuffet verwacht,
dit vanaf 7u.
Na het uitchecken maken we een mooie busrit door het Mullertal (ook wel
Klein Zwitserland genoemd), richting Echternach.
Hier maken we een kleine begeleide wandeling, daarna is iedereen vrij om
een hapje te nuttigen, een terrasje te doen of het stadje nog beter te
verkennen.
Daarna gaat het in een ruk richting Rumelange, hier brengen we een begeleid
bezoek aan de ijzererstmijnen door middel van een treintje.
We eindigen de dag met een broodmaaltijd op de terugweg. Daarna opnieuw
richting H. Hartziekenhuis waar we omstreeks 21u verwacht worden.
Eugeen de Grootelaan,72 te 8650 HOUTHULST
K.B.C. BE89 4675 0322 6185

Tel: 051/70.00.84

Kostprijs:
Patiënten, transplanten en verpleegkundigen.....
Familieleden, vrienden.....
Toeslag single

€ 105
€ 145
€ 50

Belangrijk bij overschrijving!!!
Naam + voornaam van elke deelnemer vermelden. Deze gegevens zijn van
belang voor het hotel zodat ze vooraf de kamers kunnen inboeken. Zo kunnen we
vlugger onze kamer krijgen.
Men is pas ingeschreven van zodra er betaald is. Er wordt rekening gehouden met de
datum van inschrijving. Gelieve in te schrijven voor 20/04/2017. Dit door het
passende bedrag te storten op:
BE 89 4675 0322 6185. Dit op naam van de VNR,
p/a Alfons Sifferstraat 34, te 9930 Zomergem.
Elke patiënt is zeker van 1 begeleider; een tweede of derde komt eventueel op de
reservelijst terecht.
Kosten die de VNR heeft bij annuleringen worden doorgerekend
Met alle vragen kan je terecht bij Gino Matthys op tel 09/37267 02 of 0476/944 522

Dit programma is onder voorbehoud wegens de vroege
inschrijvingsdatum.
Zoals de laatste jaren wel vaker het geval was, reizen we terug met Autocars De
Meibloem, die garant staan voor een comfortabele en veilige uitstap.
In de prijs is inbegrepen: bus, onkosten chauffeur, gidsen, overnachting op basis
van half pension, broodmaaltijd zondagavond, ALLE INKOMGELDEN

Tot dan!!

Samya Delforce en Gino Matthys
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