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Brussel, februari 2018  

 

Beste vrienden,  

 

Graag nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse busreis. Deze zomerreis wordt georganiseerd door 

‘Reizen Baus’ uit Wellen en genoot de aanbeveling van onze collega’s uit Limburg en Antwerpen.  

Wij reserveerden een reis met heel wat mooie steden en heel wat vrije tijd om te genieten. 

 

Busreis Rijn & Moezel, Duitsland 

  15 t.e.m. 19 augustus 2018 

  

 

PROGRAMMA 

 

Woensdag 15 augustus 2018  

-   06.00 uur vertrek vanuit carpoolparking Affligem (E40 richting Aalst) 

-   06.15 uur vertrek vanuit Zellik, Noorderlaan 

-   Omgeving Aachen een stop voor ‘vrijblijvend ontbijt’ 

-   Bezoek aan Benedictijnenabdij van Maria Laach.  

-  Daarna naar Andernach voor het vrije middagmaal.  

-  Namiddag stadswandeling in Andernach onder leiding van onze gids.  

-   Naar hotel Mercure in Koblenz. 

 

Donderdag 16 augustus 2018  

-   Voormiddag bezoek Koblenz. Stadswandeling + vrij middagmaal centrum.  

-   14.00 uur boottocht naar Boppard.  

-  16.00 uur aankomst in Boppard. Stadswandeling voor de liefhebbers of vrije tijd.  

-   17.30 uur terug naar Koblenz met de bus.  

-   18.00 uut terug in hotel.  

 

Vrijdag 17 augustus 2018  

-   09.00 uur vertrek Koblenz.  

-   10.30 uur bezoek Burg Eltz rondleiding duurt ± 1 uur.  

-   Vrij middagmaal Cochem.  

-    Namiddag bezoek aan Cochem.  

-   16.30 uur terug naar Koblenz.  

-   17.45 uur in Koblenz.  

 

Zaterdag 18 augustus 2018  

-   Langs de Burchtstrasse naar Wiesbaden.  

-   Stadswandeling in Wiesbaden onder leiding van onze gids.  

- Vrij middagmaal in Wiesbaden. 

-   Op de weg van Wiesbaden naar Rüdesheim houden we kort halt aan het Asbach Uralt 

bezoekerscentrum met filmpje.  

- Namiddag bezoek aan het wijndorpje Rüdesheim met een kleine stadswandeling en vrije tijd in 

de gekende Drosselgasse voor een lekker wijntje. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be        
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Zondag 19 augustus 2018 

-   09.30 uur vertrek naar Trier.  

-   11.30 uur aankomst in Trier.  

-   11.30 uur rondrit met de Römer Express (toeristische treintje). 

-   12.15 uur vrije tijd Trier of eventueel stadswandeling.  

-   16.00 uur terug richting Brussel. 

-   19.00 uur terug in Zellik/Affligem. 

 

    
 

PRIJS: 684 euro p.p. vanaf 25 deelnemers. Single kamer + 140 euro. 

Naargelang het aantal deelnemers vermindert de prijs.  

Maximum aantal deelnemers 48. 

 

Wat is er inbegrepen in deze prijs? 

• Vervoer met één van onze luxe autocars **** voorzien van al het nodige comfort voor een 

comfortabele en aangename reis. 

• Professionele en ervaren chauffeur welke garant staat voor een veilige reis. 

• 4 overnachtingen op basis van half pension in Hotel Mercure**** in Koblenz.  

• ’s Morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 3-gangen diner.  

• BTW België, Duitsland.  

• Wegentaksen Duitsland.  

• Reisbegeleiding (gids).  

• Inkomgelden volgens bijgevoegd programma (t.w.v. 49 euro p.p.): Abdij Maria-Laach. 

Boottocht Koblenz - Boppard - Burg Eltz - Römer Express Trier. 

• Gebruik ‘Beyerdynamic Tour Guide systeem’ (huurprijs 29 euro incl.) 

• Alle taksen en diensten.  

 

Wat is er NIET inbegrepen in deze prijs? 

• Middagmalen. 

• Dranken bij de maaltijden en persoonlijke uitgaven. 

• Persoonlijke reisbijstands- en annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

Is in orde indien je over een KBC-Mastercard beschikt en betaling uitvoert via je KBC-

rekening. 

 

 

Inschrijven 

- Voorschot van 140 euro p.p. op rekening van Seniorenclub KBC Brussel  

BE49 7340 2675 8871  met melding ‘Rijn-Moezel – D(ubbel) of S(ingle) – Reis- en 

Annulatieverzekering OK. 

- Betaalperiode van 8 tot 23 maart 2018 

- Saldo te betalen tegen eind juni. Bedrag in functie van het aantal deelnemers en keuze van 

kamer (dubbel of single). 
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Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

 

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

 

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

 

 

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te volgen. 

 

We houden jullie verder op de hoogte van het aantal deelnemers en de betaling van het saldo. Ook 

organiseren we een voorbereidende en kennismakende samenkomst enkele weken voor de afreis. 

 

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij : 

 

- Jonas De Jonge : 0475 53 82 17 of dejonge.jonas@gmail.com 

- Dominique Van Eycken : 0494 56 69 36 of dominique-chris.ve@telenet.be 

 

 

Wij maken er graag samen een fijne reis van. 

 

 

Het bestuur. 

  


