Wandelvakantie Bütgenbach
van donderdag 12 t.e.m.
zondag 15/9/2019
in te schrijven door betalen voorschot

Nnnn

tegen uiterlijk 10/1/2019

Beste wandelaars,
Fina’s Voetstap organiseert voor de 9e maal op rij een wandelvakantie. Deze keer blijven
we in eigen land en trekken naar Bütgenbach gelegen aan het gelijknamige meer.
De organisatie is in handen van onze wandelvrienden Luc, Koen, Greta en Myriam.

tegen 15:1:2017

Hotel ‘Du Lac’

sfeerbeelden van het meer van Bütgenbach en de stuwdam

Wandelprogramma
Dag 1 - do 12 september:
Samenkomst rond 13.00 uur in Malmedy, achter de kathedraal (place du châtelet) waar
gratis parking voorzien is. Afstand Gent – Malmedy 230 km, een kleine 3 uur rijden
(Gent – Brussel – Luik – Verviers – Malmedy).
Hier kunnen we onze zelf meegebrachte picknick nuttigen. Wie wenst kan eveneens in
plaatselijke horeca iets nuttigen.

In dit mooie stadje maken wij nadien een stadsrondleiding van +/- 4 km. Start wandeling
om 14.00. uur.
Nadien vertrekken we gezamenlijk naar Hotel du Lac, Bütgenbach (zie verder).
Avondmaal voorzien om 19.00 uur, nadien volgt nog animatie

Dag 2 - vrij 13 september:
Na het uitgebreid ontbijt starten we de wandeling “Rund um den See” om 9.45 uur.
Afstand +/- 13 km met picknick-stop Hotel Drosson te Wirtzfeld. Terugkomst voorzien
om 15.00 uur.
Avondmaal om 19.00 uur met nadien aangepaste animatie.
Dag 3 - za 14 september:
Met een beperkt aantal auto’s wordt om 10.00 afgesproken aan de start van de
wandeling in Berg op een 5-tal km van ons hotel. Van hieruit vertrekken we richting
kamp Elsenborn. Sommigen krijgen hier waarschijnlijk nostaligische gevoelens.
Afstand +/- 14 km. Picknick onderweg. Terugkomst voorzien rond 15u30.
Animatie na het avondmaal.
Dag 4 - zo 15 september:
Na het ontbijt, ontruimen we onze kamer tegen 10.00 uur en maken nog een korte
wandeling in Bütgenbach.
Na een hopelijk geslaagde wandeling nemen we afscheid en keren we huiswaarts.

Prijs en verblijf:
We verblijven op basis van vol pension in hotel “Du Lac”, Seestraße 53, 4750 Bütgenbach
Tweepersoonskamers: 310,00 € per persoon
Eenpersoonskamer: 335,00 € per persoon
Inbegrepen in deze prijs:
- 3 x lunchpakket
- 3 x aperitief
- Gratis wifi en parking
- Toeristenbelasting
- Sauna en fitness
Niet inbegrepen:
- Dranken
- Annulatieverzekering

Betalingsmogelijkheden in het hotel: cash en diverse kredietkaarten
Dranken aan tafel zijn elke avond af te rekenen in het restaurant zelf.
Inschrijven tegen uiterlijk 10/1/2019 door:
1. storting 150 € pp op rek.nr. IBAN BE91 0015 0437 0976 op naam van Van de
Velde Johan met vermelding van Bütgenbach 2019 – voorschot voor …(namen
deelnemers en voorkeur 1 of 2 persoonskamer vermelden)
2. Bevestiging deelname per e-mail naar vanlimbergenluc@gmail.com met
vermelding namen, deelnemers, voorkeur kamers, gsm-nummer en e-mailadres.
Onderwerp van de mail : Bütgenbach (deze gegevens kunnen belangrijk zijn, daar
er soms al iets vergeten wordt en op die manier zijn we allen bereikbaar).
Groetjes
Koen, Luc, Myriam en Greta

Info wandelingen :
koenraad.vandermassen@minfin.fed.be 0476/439924
vanlimbergenluc@gmail.com 0497/945523

