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Spa is misschien wel de meest bekende stad van de Ardennen al is het alleen maar vanwege het 

bruisende mineraal water wat hier vandaan komt en dat overal in Europa wordt verkocht. Spa is 

van oudsher een kuuroord en één van de oudste toeristische bestemmingen van België. Sinds de 

18de eeuw komen de welgestelden al naar Spa voor de kuuroorden en de casino’s. Alles in de stad 

ademt nog de grandeur uit van de oude adellijke elite die vroeger kwamen kuren. De statige huizen, 

de oude baden en het casino geven de stad een geheel eigen sfeer. Niet voor niets dat jaarlijks 

duizenden toeristen uit Nederland en België een bezoek brengen aan Spa. 

 
 

WandelmidweekWandelmidweekWandelmidweekWandelmidweek    
    van maandag 25 tot vrijdag 29 sepvan maandag 25 tot vrijdag 29 sepvan maandag 25 tot vrijdag 29 sepvan maandag 25 tot vrijdag 29 september 2017tember 2017tember 2017tember 2017    

in Spain Spain Spain Spa    
 

 

 

 

Beste wandelaars, 

 

10 jaar geleden trokken wij voor onze eerste wandelmidweek naar 

Spa. 

 

Een decennium later keren we terug naar dit beginpunt.  

Met evenveel enthousiasme en inzet, wel met een andere gids, 

wandelen we langs bewegwijzerde wandelpaden in de bossen van 

Spa en omgeving. 

Deelnemers van toen en nu zijn welkom om deze verjaardag te 

vieren. 

 

Zoals vorige jaren hebben wij voor de namiddagen, naast de lange wandelingen, tevens kortere 

gegidste wandelingen opgenomen in ons programma zodat de minder sterke wandelaars ook mee 

kunnen op onze midweek. 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Programma 

 

Maandag 25 september 2017 

 

16.00 uur Aankomst met eigen wagen en toewijzing van de kamers, valiezen uitpakken. 

18.00 uur Aperitief: kirr, cava en fruitsap. 

19.00 uur Diner in buffetvorm: saladebar, soep, hoofdgerecht (vis of vlees) en dessert. 

  Waters en koffie of thee inbegrepen. 

20.30 uur Vrije avond. 

 

Dinsdag 26 en woensdag 27 september 2017 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

09.30 uur Korte wandeling in de onmiddellijke omgeving. 

12.00 uur Lunch: koud buffet, waters en koffie of thee inbegrepen. 

13.30 uur Lange en korte wandeling. 

19.00 uur Diner in buffetvorm: saladebar, soep, hoofdgerecht (vis of vlees) en dessert. 

  Waters en koffie of thee inbegrepen. 

20.30 uur Vrije avond. 

 

Donderdag 28 september 2017 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

09.30 uur Korte wandeling in de onmiddellijke omgeving. 

12.00 uur Lunch: koud buffet, waters en koffie of thee inbegrepen. 

13.30 uur Lange en korte wandeling. 

18.30 uur Receptie met koude hapjes. 

19.00 uur Diner in buffetvorm: saladebar, soep, hoofdgerecht (vis of vlees) en dessert. 

  Waters en koffie of thee inbegrepen. 

20.30 uur Vrije avond. 

 

Vrijdag 29 september 2017 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

09.00 uur Ontruimen van de kamers. 

10.00 uur  Bezoek aan de stad Spa (individueel – stadsplan met bezienswaardigheden). 

12.00 uur Lunch: koud buffet, waters en koffie of thee inbegrepen. 

14.00 uur Vertrek huiswaarts en einde wandelmidweek. 

 

Onze wandelroutes 

 

Voormiddagen: Bois de Staneux 

   Bois de Dans le Sart 

   Bois du Chincul 

 

Namiddagen:  Meer van Warfaaz 

   De Ruines van het kasteel van Franchimont 

   Le Fagne de Malchamps 
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Praktische afspraken 

 

Bestemming 

 

Domaine Sol Cress is op een fraaie locatie aan de rand van het bos van Staneux gelegen en bevindt 

zich op 15 minuten loopafstand van het centrum van Spa. Er zijn in totaal 110 kamers beschikbaar 

die van een licht en stijlvol interieur zijn voorzien. 

Je kunt vanaf Domaine Sol Cress prachtige wandelingen in de omgeving maken, zoals door het bos 

van Staneux. Je kunt ook een fiets huren in het hotel om één van de vele fietsroutes te volgen of bv. 

een uitstapje maken naar het circuit Spa/Francorchamps. 

 

Op het vakantiedomein zelf is ook veel te beleven. Je kunt er tennissen, maar ook voetballen, 

tafeltennissen of petanque spelen. Voor kinderen is er een groot speelterrein beschikbaar en tijdens 

de zomervakantie en in drukke periodes wordt er voor jong en oud voor animatie gezorgd. 

 

In het buffetrestaurant wordt een ruime keuze aan gerechten geboden voor het ontbijt, lunch en het 

diner. De brasserie Sol Cress met terras is een gezellige ontmoetingsplaats waar je ontspannen een 

drankje kunt drinken, een gezelschapspelletje kunt spelen, of heerlijk op het terras kunt genieten. 

Drankjes zijn te bestellen aan de bar!  

 

 

 

 

Corsendonk 

Sol Cress, Spa 

  

Spaloumont 5 

4900 Spa 

+32 87 77 23 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.corsendonkclubs.com 

info.solcress@corsendonksolcress.com 
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Kostprijs per persoon:  dubbelkamer  = € 320  en single = € 380 

 

Deze prijs omvat: 

 

- 4 overnachtingen in volpension:  

 - ontbijtbuffet 

 - lunchbuffet 

 - dinerbuffet 

- volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak 

- gemeentetaks, BTW en diensten 

- gratis parking voor de wagens. 

 

Goed om weten: 

 

- huisdieren zijn niet toegelaten 

- kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 u en dienen terug vrijgemaakt te worden tegen 10.00 u 

- enkel ter plaatse aangekochte dranken worden toegelaten in de brasserie en in de 

 vergaderruimten  

- stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij (+ eventueel wandelstokken) 

- de deelnemers komen met eigen wagen  

- het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer. 

 

Inschrijvingen 

 

Indien je wenst deel te nemen aan deze midweek vragen wij u een voorschot te betalen van 100 

euro per deelnemende persoon tussen 15 en 24 mei 2017 op rekeningnummer van de Seniorenclub 

KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Spa + kamertype S of D’ 

 

De vermelding op ons rekeninguittreksel bepaalt de aanvaarding van uw inschrijving. De 

deelnemers aan de AV van februari krijgen in elk geval voorrang op de andere inschrijvingen, voor 

zover de betaling op een correcte manier uitgevoerd is. 

 

Bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens rangorde van inschrijvingen. 

 

De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo van de inschrijvingsprijs 

ontvangen jullie in de loop van de maand augustus. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze organisatie: 

 

Wiske Coppens  0472/579133  h.vdbrand@skynet.be 

Frans Vansintjan  0498/395937  frans.vansintjan@telenet.be 

Hubert Walravens  0478/335755  hubert.walravens@telenet.be 

 

Wij wachten met spanning op jullie inschrijvingen en hopen met een mooie groep wandelaars te 

kunnen starten. 

 

Vriendelijke groeten,    

 

Het bestuur 

  


