
 

 

 

 
Verscholen tussen de mosgroene heuvels, in het hart van het 
beschermde natuurgebied Heuvelland, flonkert het 
mergelstadje met haar rijke toeristische traditie. Het vijf-
sterren landschap met Valkenburg als middelpunt is al meer 
dan 125 jaar een grote trekpleister. Hier, midden in de Euregio, 
voel je bijna letterlijk de hartslag van Europa, met steden als 
Maastricht, Aken en Luik op een steenworp afstand. Ontdek 
wat er allemaal in Valkenburg te doen is. 

Voor ons verblijf kozen we het hotel “Schaepkens van St. 
Fijt”. Het is gelegen aan de rand van het centrum, prachtig 
omgeven door het groen. Het hotel beschikt over 130 kamers 
met badkamer, toilet, TV, telefoon en kluis. 
We zijn ervan overtuigd dat we de deelnemers een zorgeloos 
en aangenaam verblijf kunnen aanbieden. 

HOE GAAN WE NAAR VALKENBURG? 
Eerst dit nog: kamers kunnen betrokken 

worden vanaf 15.00 uur 

• BUS: Zoals andere jaren kun je ook nu de verplaatsing 
maken met de bus. Deze zal vrijdag 11 oktober vertrekken 
om 13.30 uur aan G.C.O.C Oosterhof. 
Prijs per persoon: € 17,-. 

• EIGEN WAGEN: GPS instellen op “Nieuweweg 40 – 6301 
EV Valkenburg aan de Geul (Nederland)” 

De parking aan het hotel is gratis. 
• TREIN: Met de trein is het quasi niet te doen om vanuit 

Lummen naar Valkenburg te reizen. Dus: geen optie! 

KWB Lummen zorgt gedurende het hele verblijf voor allerhande 
activiteiten waar iedereen vrijblijvend kan aan deelnemen. 

Prijzen: 
 

De prijzen zijn per persoon voor het ganse weekend. 
 

Verblijf in een kamer met 1 persoon (singel).......... € 175,- 
Verblijf in een meerpersoonskamer (2, 3 of 4-):..... € 145,- 
 

Inbegrepen in deze prijs: 
− Logement in kamers of studio's van 1, 2, 3 of 4 personen 

(koppels verblijven in een 2-persoonskamer). 
− Volledige hotelservice : lakens handdoeken en dagelijks 

kameronderhoud. 
− Volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag 
 

Te betalen bij de inschrijving: 
Een voorschot van € 50,- per persoon, plus eventuele 
buskosten (€ 17,- per persoon) 
Het voorschot kan betaald worden bij de inschrijving op 
zondag 24 februari 2019 (zie keerzijde). 
Het voorschot kan je vooraf ook storten op rekeningnummer 
BE83 8335 2086 5715 van KWB Lummen met de vermelding: 
“Valkenburg - bus” of “Valkenburg - eigen vervoer”. 
 

Inschrijvingsdocument: 
In te vullen op zondag 24 februari 2019 

  Of 
Downloaden van website KWB-Lummen 
(www.kwblummen.be), invullen, ondertekenen en ons 
bezorgen (of inscannen en mailen naar 
ludo.vanluyd@telenet.be) 

 

Het restbedrag wordt betaald in de loop van september. 
 

Niet KWB-leden betalen per gezin € 8,- extra. 


