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WANDELVAKANTIE VOEREN
van donderdag 17/9/2020 t.e.m.
zondag 20/9/2020
in te schrijven door betalen voorschot
tegen 10/1/2020

tegen 15:1:2017

Beste wandelaars,
Fina’s Voetstap organiseert voor de 10e maal op rij een wandelvakantie. Opnieuw
verkiezen we om in eigen land te verblijven, namellijk Voeren, meer bepaald ’s
Gravenvoeren, in hotel Blackthys, Kinkenberg 6, 3798, Voeren (telefoon 0032
43812466)
De organisatie is in handen van onze wandelvrienden André en Ingrid.
Dag 1 – donderdag 17/9/2020 :
We komen samen om 13 h aan Fort Aubin Neufchateau , rue du Colonel d’Ardenne, nr 4,
te 4608 Dalhem.
Op de parking nuttigen we onze meegebrachte picknick. Gelieve eveneens te zorgen voor
drank.
Om 14 h rondleiding op de site met Gids. Na het bezoek begeven we ons naar het hotel.
Rond 19 h avondmaal, nadien volgt animatie.
Dag 2 – vrijdag 18/9/2020 :
Na een uitgebreid ontbijt starten we een verassingswandeling van ongeveer 12 km
Avondmaal voorzien om 19 h gevolgd door animatie
Dag 3 – zaterdag 17/9/2020 :
Na het ontbijt rijden we met een beperkt aantal wagens naar Sint Pieters Voeren, en
vangen we een wandeling aan naar de paters van l’Abbey de Notre Dame de Val Dieu.

Daar nuttigen we iets ter plekke wat door de paters is bereid (niet inbegrepen in het
arrangement).
Afstand wandeling 14 km.
Na het avondeten opnieuw animatie.
Dag 4 – zondag 20/9/2020 :
Na het ontbijt ontruimen we de kamer en rekenen we af.
Samenkomst op de parking van het hotel om 10 h voor een verplaatsing naar Sint Pieters
Voeren. Daar bezoeken we de Commanderie. Dit is een forellenkwekerij. Na dit bezoek
kunnen we ter plaatse van deze heerlijke verse vis genieten (niet inbegrepen in het
arrangement)
Prijs en verblijf :
We verblijven op basis van half pension in hotel Blackthys, Kinkenberg 6, 3798,
Voeren (telefoon 0032 43812466)
Prijs voor 2 personen : 610 €
Prijs voor 1 persoon : 425 €
Inbegrepen in deze prijs :
- 1 lunchpakket
- 3 x aperitief
- Gratis parking en wifi
- Toeristenbelasting
- Gids bezoek Fort Aubin - Neufchateu
Niet inbegrepen :
- Annulatieverzekering
- Dranken
Na een hopelijk geslaagde en zonnige vakantie nemen we afscheid.
Inlichtingen :
Storting voorschot van 150 € per persoon op rekening nr IBAN BE 91-0015-04370976 op naam van VAN DE VELDE Johan, met vermelding Voeren 2020, voorschot
voor ………………. (namen deelnemers en voorkeur 1 of 2 persoonskamer) vermelden
Bevestiging deelname per email naar ingrid.huygens@hotmail.com, met vermelding
namen, email-adres, gsm-nummer en voorkeur 1 of 2 persoonskamer.
Groetjes
André en Ingrid

