
 

 

 

 
Ons 20-jarig jubileum gaan we vieren in Oostende, in het hotel 
waar we tot op heden de beste herinneringen aan hebben: 
"Royal Astrid".  
De stad Oostende hoeven we u niet meer voor te stellen en het 
hotel heeft voor ons ook geen geheimen meer. 

Viering 20 jaar op weekend met KWB Lummen. 
Om te beginnen is er voor iedereen die in 2020 mee gaat een 
superior kamer. 
Vrijdagavond voor het diner zijn er bubbels voor iedereen. 
Zaterdagavond hebben we een echte feestavond met 
aperitief, een viergangenmenu, wijn en water inbegrepen. 
Bij alle andere maaltijden is water op tafel ook inbegrepen. 
Met medewerking van het hotel kunnen we u dit alles 
aanbieden aan de hierna vermelde prijzen. 

HOE GAAN WE NAAR OOSTENDE? 

• BUS: Zoals andere jaren kun je ook nu de verplaatsing 
maken met de bus. Deze zal vrijdag 23 oktober vertrekken 
rond 12.30 uur aan G.C.O.C Oosterhof. 
Prijs per persoon: € 19,-. 

• TREIN & TRAM: Er is een tramhalte tegenover het hotel 
• EIGEN WAGEN: Er is nog een gratis  aan het voetbalveld, ± 

1.500 m van het hotel. 
Je kan ook een ondergrondse garage of een bovengrondse 
parking huren, dit dient wel vooraf gereserveerd. Prijs 
voor een garage: € 42.- en voor een parking: € 31,- per 
weekend. 

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 één-persoonskamer:…………………..€ 185,- 
Verblijf in een twee-persoonskamer: ………….€ 149,- 
Verblijf in een drie-persoonskamer:……………€ 145,- 
Verblijf in een vier-persoonskamer:…………… € 140,- 
 
Inbegrepen in deze prijs: 
 

Logies met volledige hotelservice. 
Volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag. Elke morgen een 
uitgebreid ontbijtbuffet. 's Middags en ’s avonds: warme maaltijden met 
voor- en nagerecht, bubbels op vrijdag. En zaterdagavond feestmaaltijd 
met aperitief, viergangenmenu met wijn en water inbegrepen. 
Water op tafel inbegrepen bij elke maaltijd!!! 
Gebruik van zwembad en jacuzzi. 
 

Te betalen bij de inschrijving: 
 

Een voorschot van € 50,- per persoon. 
Bij de inschrijving wel laten weten hoe je de verplaatsing naar Oostende 
maakt, zeker als je mee wil met de bus. Wie een garage of parking wil 
reserveren gelieve de nummerplaat van de wagen te vermelden. 
 

Je kan het voorschot ook vooraf storten op rekeningnummer 
BE83 8335 2086 5715 van KWB Lummen met de vermelding: "Oostende 
bus", “Oostende auto”, "Oostende met parking of garage plus uw 
nummerplaat" of "Oostende trein". 
 

Te betalen in de loop van de maand september: 
 

Het restbedrag. 
Eventueel de buskosten. 

Eventueel de huurprijs voor een garage of parking. 
 

Niet KWB-leden betalen per gezin € 10,- extra. 
 


