Wandelen in onze Belgische Ardennen
Wandelvakantie in Lacuisine, Herbeumont
Van donderdag 18 /09/2014 tot en met zondag 21/09/2014
(in te schrijven door betalen voorschot tegen uiterlijk 15/01/2014 !!!)

In september 2014 wandelen we in Lacuisine, een overbekend vakantieplaatsje aan de Gaumse Semois, een 2 tal km
ten noorden van Florenville.
Daar verkennen we niet alleen de wondermooie streek via de talrijke bospaden, maar behoort een kayaktochtje op de
Semois tot één van onze exploratiemogelijkheden.
Tijdens onze vierdaagse wandeltochten (gemiddeld een 10 km per dag) maken we kennis met :
-

Le tombeau du Chevalier

-

Het grote routepad naar Chiny

-

Het pittoreske Herbeumont met zijn prachtige viaduct

-

Le Château St Cécile

-

Het prachtige uitzichtpunt op De Pico rots

-

onze vaderlandse geschiedenis in Chameleux waar we de overblijfselen van de Romeinse ruïnes bezoeken

Prijs en verblijf:
220 euro per persoon op basis van een 2-persoonskamer met vol pension (zijnde uitgebreid ontbijtbuffet, picknick
voor dag 2 en 3, 3 keer avondmaal bestaande uit een 4-gangenmenu, aperitief naar keuze, wijn en water à volonté
aan tafel en koffie inbegrepen), in hotel Aux Beaux Rivages : http://www.hotel-gaume-aux-beaux-rivages.be/nl/, une
potée Gaumaise in Le Chameleux http://www.lechameleux.be/. (dit laatste op de middag op de dag van de terugkeer
21/09/2014).
De deelnemers die in een single kamer wensen te overnachten, betalen 50 euro meer.
Er is ook mogelijkheid om 2 door een badkamer verbonden single kamers te reserveren aan dezelfde prijs als de
2persoonskamers = super single. (vermelden met wie U de badkamer wenst te delen bij de inschrijving aub).
Niet inbegrepen : de kostprijs van een eventuele kayaktocht, de persoonlijke uitgaven.

Inschrijving :
opgelet : in te schrijven door storting voorschot vóór 15/01/2014 !!!
De inschrijving gebeurt uitsluitend door storting van het voorschot t.b.v. 75,00 Euro per persoon op
banrekeningnummer BE91 0015 0437 0976 BIC : GEBA BE BB naam bank BNP- Paribas (Fortis) op naam van Van
de Velde Johan (penningmeester Fina’s Voetstap) met vermelding van :
“Lacuisine 2014 – voorschot voor …….(namen deelnemers vermelden aub)”
Opgelet : indien U opteert voor een single kamer gelieve dit bij de inschrijving te vermelden ! Opteert U voor de
super single (zie hierboven) vergeet dan niet te vermelden met wie U de badkamer wenst te delen.
We promoten opnieuw het systeem carpooling (de chauffeur ontvangt dan een bijdrage van zij die meerijden). De
deelnemers zullen later nog meer bijzonderheden toegestuurd krijgen (namen deelnemers, reisroute, juiste
afspraakplaats, praktische inlichtingen, etc…).
Voor meer informatie kan je terecht bij :
Linda en Marc Tuytschaever Noteboom
Tel thuis 09/227.75.57
GSM Marc 0484 69 78 78
GSM Linda : 0470 13 65 58
Email : linda.noteboom@ skynet.be

