De C.B.A.C.
nodigt u uit voor een bijzonder fraaie rondrit te weten:

Veluwe - IJsselmeer
in Nederland
van zaterdag 29 juni tot zaterdag 6 juli 2019

De rondrit leidt u door het hart van Nederland met enerzijds de heuvels en bossen van de Veluwe en
anderzijds de vlakke polders, ongeveer 2 meter beneden zeepeil, en de dijken langs het IJsselmeer en
de Waddenzee.
Om een tipje van de sluier op te lichten: u zult schilderijen van beroemde Nederlandse schilders als
o.a. van Gogh, Mondriaan e.d. kunnen bewonderen en gaan we wandelen in de Koninklijke
paleistuin, meer wordt nog niet verraden.
Het hotel:
Fletcher Hotel Restaurant Epe-Zwolle
Dellenweg 115
8161 PW Epe
003178612814 www.fletcher.nl
Het hotel ligt te midden van bos en heide op de Veluwe en beschikt over een zwembad, Wellness en
Sauna, Turks stoombad en solarium. Tevens kan na reservering van de bowling en tennisbaan gebruik
gemaakt worden.
Er wordt voor de C.B.A.C. een aparte parkeerplaats gereserveerd.

!!! Inschrijvingen beperkt tot maximaal 20 wagens !!!
Budget:
2 personen: €2075,1 persoon op kleine 2 persoonskamer: €1040,Hond: €15,- per dag.
De prijs bestaat uit: 7 nachten, ontbijt en avondmaal incl. drank.
Tijdens de ritten: entree, lunch, roadbook e.d..
Reserveren vóór 31 januari 2019 door de inschrijvingsstrook in te vullen of via de agenda van de site
CBAC.
De volledige betaling dient te gebeuren vóór 30 april 2019.
Tot 1 april 2019 wordt het voorschot terugbetaald in geval van niet deelname.
Voor meer inlichtingen kunt u contact
opnemen met:
Paul van Tongeren
Tel: 0031 534330431 na 19:00 uur
e-mail: vantongerentuinen@planet.nl

Veluwe - IJsselmeer
in Nederland
ANTWOORDSTROOK
terug te sturen naar het secretariaat van de C.B.A.C., rue des Awirs, 8, 4400 FLEMALLE
of via Fax: 04/275.49.31 of via internet www.cbac.be/agenda.html

Naam:………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………......

Straat: ……………………………………………………………………………………………….........
Postcode: ………………………..

nr.: ..........……….

Gemeente: ........……………………………………………………………………..

Land: ……………………………………………………….
Telefoon: …………………………………………………

Fax: …………………………………………………….......

GSM noodzakelijk tijdens de rondrit: ………………………………………………………………………………….........

□

schrijft zich in voor de rondrit “Veluwe IJsselmeer” en stort een voorschot van € 500,- op
rekening van de C.B.A.C.
Aantal personen:

□

BE29 3100 9756 0464

BIC: BBRUBEBB

…………………………………

is geïnteresseerd maar wenst meer inlichtingen alvorens in te schrijven.

Opgelet !!! De inschrijvingen worden ten laatste afgesloten op 31 januari 2019.

