Nieuwsbrief februari 2018
Profiteer van ons spetterende aanbod en ontdek hoe leuk, prachtig,
gezellig, gezond, spannend, "hot" en avontuurlijk wandelen kan zijn,
altijd en overal!
In deze nieuwsbrief:
Spetterend aanbod
Wandelreis Frankrijk-Bourgondië
Wandelreis Duitsland-Sauerland
Groepswandelingen februari 2018
Agenda
Spectaculair, spetterend aanbod
Beloofd is beloofd hier is ie dan: Om u zeer goedkoop te laten kennismaken met
onze wandelreizen, doen wij u een ongekend spectaculair spetterend aanbod.

Boek vóór 27 februari uw wandelvakantie in april of “wandelbreak” in
mei/juni 2018 en loop de rest van 2018 al onze wandeltochten en
groepswandelingen gratis*!
Uw voordeel kan daarmee oplopen tot: € 140,00! Dat betekent dat u 28x met ons
kunt meelopen zonder dat u daarvoor betaalt! *zie het actuele programma dd.
20-2-2018
De reizen - we gaan naar Frankrijk en Duitsland
Let op, voor beide wandelreizen geldt: vol is vol!
Frankrijk-Morvan : 6 t/m 14 april 2018
9 dagen/8 nachten
alles inclusief (slapen, eten, drinken, begeleiding)
gedeelde kamers en sanitair (beperkte mogelijkheid om apart te slapen)
professionele begeleiding, gezelligheid, adembenemende natuur, avontuurlijke
wandelingen
variatie mogelijk: dagje geen zin om te wandelen? Aan u de keus, wandelen,
relaxen, lezen, zelf de omgeving verkennen, een spelletje doen of volg een

workshop schilderen!
eigen vervoersreis
carpoollijst of taxibusje (meerprijs) beschikbaar
inclusief toeristenbelasting
Prijs van deze reis: € 595,00 p.p.
Meer informatie vindt u op onze website op de pagina Wandelreis Frankrijk.
Duitsland-Sauerland: 30 mei t/m 3 juni 2018
5 dagen/4 nachten
alles inclusief
2 personen per kamer
professionele begeleiding, gezelligheid, prachtige natuur, verrassende
wandelingen
variatie mogelijk:
gratis dagtocht met touringcar
gratis vaartocht over nabijgelegen meer
iedere avond entertainment in het hotel
eigen vervoersreis (busreis naar bestemming ± € 25,00)
carpoollijst
excl. toeristenbelasting
Prijs van deze reis: € 299,95 p.p. excl. toeristenbelasting (€ 2,00 p.p.p.n.)
Prijs op basis van 2 personen per kamer. Er zijn enkele 1-persoonskamers
beschikbaar. Indien volgeboekt, geldt een toeslag.
Meer informatie vindt u op onze website op de pagina Wandelreis Duitsland.
Groepswandelingen februari 2018
U kunt aanstaand weekend al genieten van 2 groepswandelingen.
Nog even nadenken of de wandelreizen iets voor u zijn? U wandelt dit weekend met
ons mee en als u besluit te boeken vóór 27 februari trekken we het inschrijfgeld van
uw reissom af!
Onze groepswandelingen zijn zeer geschikt om nieuwe (wandel)vrienden te
ontmoeten, lekker te stappen in de natuur en wellicht te trainen voor uw Vierdaagse!
Voorinschrijven is niet verplicht, maar vinden we wel prettig.
We verzamelen met een kopje koffie of thee en wandelen onder begeleiding.
Vergeet uw lunchpakketje niet! We wandelen 5 tot 5,5 km per uur.
Zaterdag 24 februari 2018 - 15 km
Verzamelplaats: parkeerterrein NS-station Maarn
Verzamelen tussen 9.00 uur en 9.30 uur
Vertrek 9.30 uur
Vanuit station Maarn maken we een prachtige ronde van 15 km, we eindigen weer
bij station Maarn.
Inschrijven/ meer informatie
Zondag 25 februari 2018 - 15 km en 25 km

Verzamelplaats: parkeerterrein NS-station Driebergen-Zeist
Verzamelen tussen 9.00 uur en 9.30 uur
Vertrek 9.30 uur
15 km: Vanuit station Driebergen maken we een prachtige wandeling naar
NS-station Maarn
25 km: We starten tegelijk met de 15 km en vanuit Maarn nemen we een hele mooie
route terug naar Driebergen
Inschrijven/meer informatie
Beide dagen lopen we nagenoeg geheel verschillende routes.
Agenda
Onze volledige wandelagenda voor 2018 vindt u hier.
Onze eerstvolgende wandeltochten:
17 en 18 maart - Gooise Lente Ankeveen ('s Graveland)
24 maart - Groepswandeling 20 km NS Station Breukelen
25 maart - Groepswandeling 15 of 25 km NS station Maarssen
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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