Meer inlichtingen en inschrijvingen
tijdens de informatievoormiddag op
zondag 22 maart 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur
in G.C.O.C. Oosterhof

Ga je mee?

Tijdens deze informatievoormiddag zullen eveneens beelden
getoond worden over ons voorbije KWB-weekend in Oostende.

Inschrijven kan (in principe) tot woensdag 25 maart 2022
Kan je dan niet aanwezig zijn, maar wil je zeker mee…?
Contacteer ons of stort vooraf het voorschot!
Rekeningnummer BE83 8335 2086 5715 van KWB Lummen
Gaston Coemans, tel. 013 52 22 69 gsm 0474 74 50 34
of Julien Luyten, tel. 013 52 21 79 gsm 0475 94 07 70
of Ronny Geybels, tel. 013 44 34 65 gsm 0474 04 04 66
of Ludo Vanluyd, tel. 013 52 34 58 gsm 0478 94 49 02.

Inschrijvingsdocument te downloaden van website KWBLummen (www.kwblummen.be).
• Invullen, ondertekenen en ons bezorgen
of
• Invullen, ondertekenen, inscannen en mailen naar
ludo.vanluyd@telenet.be

Lummen
STADTKYLL
Ontspanningsweekend
14, 15 & 16 oktober 2022

Voor ons 21ste gezinsweekend hebben we opnieuw gekozen
voor het buitenland. Stadtkyll is een klein stadje (± 1.500 inw.)
in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Stadtkyll ligt midden in het Eiffelgebergte en geeft
mogelijkheden te over voor natuurwandelingen allerhande.

Prijzen:
De prijzen zijn per persoon voor het ganse weekend.
• Verblijf in een kamer met 1 persoon (singel): ……..€ 200, • Verblijf in een meerpersoonskamer (2, 3 of 4): …..€ 165,-

Inbegrepen in deze prijs:

HOE GAAN WE NAAR STADTKYLL?
• BUS: Zoals andere jaren kun je ook nu de verplaatsing
maken met de bus. Deze zal vrijdag 7 oktober vertrekken
om 10.30 uur aan G.C.O.C Oosterhof.
Prijs per persoon: € 25,-.
• TREIN: Lijkt dit jaar geen aan te raden optie
• EIGEN WAGEN: GPS instellen op “Stadtkyll
(Duitsland/Germany) – Kurallee 13.
Er is een zeer ruime parking aan het hotel

• Logies met volledige hotelservice.
• Volpension van vrijdagmiddag tot zondagmiddag.
• Elke morgen een uitgebreid ontbijtbuffet. Op
vrijdagmiddag en zaterdagmiddag een broodmaaltijd.
Zondagmiddag: (afsluitende) warme maaltijd.
’s Avonds : warme maaltijden met voor- en nagerecht.
• Koffie en thee de hele dag All-in.
• Tussen 17.00 uur en 23.00 uur is alle “plaatselijke
drank” gratis (d.w.z. frisdranken, bieren van tap, huiswijnen
en Apfelkorn).
Te betalen bij de inschrijving:
Een voorschot van € 75,- per persoon.
Bij de inschrijving wel laten weten hoe je de verplaatsing naar
Stadtkyll maakt, zeker als je mee wil met de bus.
Je kan het voorschot ook vooraf storten op rekeningnummer
BE83 8335 2086 5715 van KWB Lummen met de vermelding:
“Stadtkyll -bus” of “Stadtkyll - auto”.
Te betalen in de loop van de maand september:

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

• Het restbedrag.
• Eventueel de kosten van de bus.
Ingevolge de laatste reiswetgeving kunnen enkel KWB-leden (en
hun gezinsleden) deelnemen aan dit KWB-gezinsweekend.

