Reizen De Vriendt
Wandelvakantie met CRACKS Wolvertem
naar het ZWARTE WOUD.
Nadat onze wandelvakantie van dit jaar is geannuleerd door het bekende virus blijven
we toch niet bij de pakken zitten en plannen we al onze wandelvakantie voor 2021.
Velen onder onze wandelaars hebben in het verleden al eens laten horen dat ze wel
eens naar het Zwarte Woud wilden gaan , welnu aan deze wens wordt nu voldaan. Het
Zwarte Woud is een echt wandelparadijs waar het heerlijk wandelen is door groene
bossen, liefelijke dalen , langs prachtige watervallen, van rustige tot wild stromende
rivieren naar verassende uitzichtpunten…
Onze busreis brengt ons na 480km naar
het dorpje Oberkirch. Daar zullen we
verblijven in het rustig gelegen hotel
Renchalblick *** .
Dit hotel heeft een uitstekende keuken,
een volkse stube, kegelbaan, een eigen
schnapsbranderij en zonneterras. De
ruime kamers zijn voorzien van alle
comfort met badkamer, tv , telefoon en
balkon.
Oberkirch is een gezellig wijn- en vakantiedorp dat tot een van de mooist bebloemde
dorpen van het Zwarte Woud word gerekend, het is beschut gelegen in het prachtige
Renchtal en wordt omgeven door bossen en wijnvelden. In Hotel Renchtalblick
serveert men ’s ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een 3-gangen
menu. De eerste avond worden we verwelkomd met een welkomstdrankje.

Periode : Zon 5 Sept. 2021 - Zon 12 Sept. 2021
Prijs Half Pension : 785 €/p. Fooi chauffeur inbegrepen .
Deze prijzen zijn exclusief niet vermeldde maaltijden, eventuele entreegelden,
dranken bij de maaltijden.
Vroegboekkorting: Inschrijven voor 10 Feb 2021 door het voorschot te betalen van
100€ geeft u een vroegboekkorting van 10 €. Deze korting wordt verrekend met het
saldo dat betaald moet worden voor 10 augustus 2021.
Single supplement : 105 € voor 7 nachten.
Een reisverzekering van Protections : annulering + reisbijstand komt op 40 € /p.
Het volledige weekprogramma zal later medegedeeld worden.
We gaan op deze wandelvakantie rekening houden met al onze wandelaars, zowel
de minderen als de beteren. Zowel wandelingen, cultuur als ontspanning zullen op
het programma staan.
Kortom voor ieder wat wils.
Hoe inschrijven.
1. Ik maak gebruik van de vroegboekkorting.
Schrijf je in voor 10 februari 2021 door het voorschot van 100€ te betalen
via overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938
Gelieve in het vak mededeling te vermelden “ Wandelvakantie met naam en
voornaam “.
Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen word moet dat
bedrag samen met het voorschot betaald worden.
Saldo waarbij de vroegboekkorting wordt verrekend moet betaald worden
voor 01 augustus 2021 op hetzelfde rekeningnummer als hierboven.
2. Schrijf je in voor 1 april 2021 door het voorschot van 100€ te betalen via
overschrijving naar rekeningnummer BE24 7340 3201 2938
Gelieve in het vak mededeling te vermelden “ Wandelvakantie met naam en
voornaam “.
Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen word moet dat
bedrag samen met het voorschot betaald worden.
Saldo moet betaald worden voor 01 augustus 2021 op hetzelfde
rekeningnummer als hierboven.

Vriendelijke wandelgroeten en hopelijk tot dan.
Mannaert Eddy
Bestuurslid

