Nieuwsbrief januari 2018

Ga mee met onze wandelreizen!
We gaan naar Duitsland en Frankrijk
al vanaf € 249,95 p.p.
In deze nieuwsbrief:
Wandelreis Duitsland-Sauerland
Wandelreis Frankrijk Bourgondië
Groepswandelingen
Duitsland Sauerland
De reis naar Duitsland is geheel nieuw en we bieden deze aan in verschillende
varianten.
We gaan naar het Sauerland in de omgeving van Winterberg en natuurlijk wandelen
we in het prachtige gebied aldaar. Extra aan deze reis is dat er ter plaatse ook een
dagtocht met een touringcar gemaakt kan worden en/of u kunt een dagje gaan
varen. Dus geen zin om alle dagen te wandelen? Kies een dagje iets anders. ’s
Avonds is er entertainment in het hotel.
Dit is een eigen vervoersreis. Heeft u geen eigen vervoer? Geen probleem! Vanuit
Amsterdam, Utrecht en Arnhem gaat er een busdienst naar het plaatsje waar ons
hotel ligt! Vanuit Amsterdam ben je in ±6 uur busreis voor nog geen € 25,-- ter
plaatse. Met de auto reis je in ±4 uren van Amsterdam naar het hotel.
Deze reis is alles inclusief. Dat betekent dat u ter plaatse volledig begeleid wordt,
alle maaltijden erbij in zitten en 's middags na 17.00 uur tot 's avonds 24.00 uur de
drankjes gratis zijn. Het dagje uit met de touringcar of varen is natuurlijk ook
inclusief.
1e reis Sauerland:
30 mei t/m 3 juni, 4 nachten/5-dagen. Tijdens deze reis kunt u begeleid wandelen,
een bustocht maken en een dagje varen over een nabijgelegen meer. Aan u de
keus!
Reissom 5-daagse reis (4 overnachtingen): € 299,95 per persoon excl
toeristenbelasting (€ 2,-- p.p.p.n.)

2e reis Sauerland:
Dit is een combinatie-reis. U kiest voor 4 of voor 8 overnachtingen.
10 t/m 14 november 4 nachten/5 dagen. Tijdens deze reis kunt u met ons
meewandelen, maar ook een dagje een bustocht maken. Tevens organiseren we
gedurende deze reis een tennistoernooi!
14 t/m 18 november 4 nachten/5 dagen. Tijdens deze reis kunt u met ons
meewandelen, maar ook een dagje een bustocht maken.
10 t/m 18 november 8 nachten/9 dagen. Tijdens deze reis kunt u met ons
meewandelen, een dagje een bustocht maken en in de eerste periode meedoen
aan het tennistoernooi. Helaas wordt er in november niet gevaren.
Reissom per reis van 4 overnachtingen (alles inclusief): € 249,95 p.p. excl
toeristenbelasting (€ 2,-- p.p.p.n.).
Reissom 8 overnachtingen (alles inclusief): € 499,90 p.p.excl toeristenbelasting (€
2,-- p.p.p.n.).
Prijzen zijn op basis van 2 personen per kamer. Er zijn enkele 1-persoonskamers
beschikbaar. Indien volgeboekt, geldt een toeslag van € 32,50 p.p.p.n.
Meer informatie vindt u op onze website op de pagina Wandelreis Duitsland.
Frankrijk Bourgondië
De reis naar de Morvan was vorig jaar een groot succes en zullen we dit jaar met
plezier herhalen. Er zijn een paar wijzigingen waarvan we u graag op de hoogte
brengen.
Wat is anders?
We gaan nu 9 dagen in plaats van 8 dagen.
De verzorging is dit jaar op basis van alles inclusief. Dat betekent
vanzelfsprekend alle maaltijden en daarnaast 's middags na 17.00 uur tot
24.00 uur drankjes gratis. Gedurende de hele dag is er gratis koffie en thee
beschikbaar in ons verblijf.
In 2018 gaan we naar een andere accommodatie en nemen onze eigen kok
mee!
We slapen in een gîte, een prachtig karakteristiek oud schoolgebouw in de
regio waar we gaan lopen. We delen de kamers en het sanitair. Er is beperkte
mogelijkheid om apart te slapen.
Meer variatie. Geen zin om te wandelen? We nemen voldoende spelletjes mee
om een dagje thuis te blijven. En wat dacht u van een competitie jeu de
boules?
Nieuw dit jaar is ook de mogelijkheid om een dagje te schilderen! Altijd al eens
willen leren? Wij zullen alle materialen verzorgen en de workshop wordt op
ontspannen wijze door een deskundige geleid. Aan u de keus: wandelen,
relaxen, schilderen, spelletjes doen!
Wat blijft gelijk?

De professionele begeleiding, de gezelligheid, de adembenemende natuur, de
avontuurlijke wandelingen.
Dit is een eigen vervoersreis. U bent in ongeveer 8 à 9 uur rijden ter plaatse.
Geen eigen vervoer? Wij kunnen voor u bemiddelen in carpoolen. Bij
voldoende belangstelling kunnen we (tegen meerprijs) een taxibusje inhuren.
Data Morvan-reis 2018
1e reis: vrijdag 6 t/m zaterdag 14 april
2e reis: vrijdag 10 t/m zaterdag 18 augustus
Prijs van deze reis: € 595,-- alles inclusief p.p. dit is nog geen € 75,-- per dag!
Meer informatie vindt u op onze website op de pagina Wandelreis Frankrijk.
Onze eerstvolgende groepswandelingen
28 januari - Castricum
24 februari - Maarn
25 februari - Driebergen
Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Stg. WSC De Verbinding
Voor alle informatie over onze activiteiten:
www.wscdeverbinding.nl
FB-groep: Wandelgroep de Verbinding- kom erbij!
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