3 daags Elzasweekend : 30 maart tot 1 april 2012
Beste Vrienden van Bacchus,
Dit jaar gaat ons weekend naar de Elzas in Frankrijk.
Het wordt weer een 3-daags weekend van vrijdag 30 maart t/m zondag 1 april 2012.
Praktische afspraken en programma :
Vrijdag 30 maart om 6.00 u vertrekken de eerste opstappers aan de busmaatschappij Veltem.
Adres : M J B Coach BVBA, Binnenstraat 45 - 3020 Veltem-Beisem (Herent)
Tel:016 48 84 13 GSM:0475 94 03 18
De volgende opstappers staan klaar in Kessel-lo op de carpoolparking, gelegen tussen de
Aarschotsesteenweg en Kesseldal aan de oprit richting Aarschot. van de E314
We verwachten dat de bus dan rond 7.00 u in Alken is, waar de laatste deelnemers opstappen.
We ontbijten op de bus en volgen verder het programma.
- Chateaux de Vaux in Vaux : rondleiding op het domein en proeverij
- Lunch op de bus
- Wijnboeren Cathy & Gilbert Lang in Bernardswiller : proeverij
- Hotel Le Gouverneur in Obernai : betrekken van de kamers
- Avondmaal in restaurant Le Halle aux Blés in Obernai
Zaterdag 31 maart
- Ontbijt in het hotel
- Stoffel in Eguisheim : bezoek en proeverij
- Middageten in Hostellerie des Comtes in Egisheim
- Treintje en vrij bezoek in het stadje Eguisheim
- Jean Geiler in Ingersheim : proeverij en museumbezoek
- Avondeten in Ambachtelijke Brouwerij in Saint-Pierre
- Hotel
Zondag 3 april
- Ontbijt in het hotel
- Le Palais du Pain d’Epices (Peperkoek) in Gertwiller : bezoek
- Cave du Roi Dagobert in Traenheim : proeverij en lunch
- Vertrek huiswaarts met stop langs snelweg in Luxemburg
Thuiskomst rond 19 u in Alken ; rond 20 u in Veltem.
Prijs : 290 euro per persoon.
Lidgeld : 15 euro.
Voor wie het lidgeld 2012 nog niet betaalde : 305 euro per persoon.
Supplement voor eenpersoonskamer : 45 euro.
Inbegrepen: vervoer, volledig verblijf, alle maaltijden en proeverijen, inkomprijzen.
Niet inbegrepen : extra drankverbruik en eigen aankopen.
Graag ontvangen we een voorschot van 50 euro/persoon vóór vrijdag 10 februari op rekening nummer
979-6558323-61 van “De Vrienden van Bacchus – 3020 Herent”.
Het resterend bedrag dient gestort te worden uiterlijk vrijdag 16 maart.
Vriendelijke groeten van Bacchus,
Luc Schoonjans
Gsm: 0474/74 10 27 tel. thuis: 011/31 49 67
e-mail: mailto:luc_schoonjans@hotmail.com of bacchus@vrienden-van-bacchus.be
Kijk ook op de website : www.vrienden-van-bacchus.be

