e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Het Bugse Ommeland situeert zich in de Provincie West-Vlaanderen tussen Oostende, KnokkeHeist Ardooie en Tielt met als centrum het Venetië van het Noorden: Brugge.
Het was ooit een bron van inspiratie voor de Vlaamse Primitieven, vandaag een godsgeschenk
voor elke fotograaf. Geen landschap in Vlaanderen zo gevarieerd, zo vruchtbaar.
Het is een regio met prachtige diverse landschappen van polders over bossen tot meersen. Verstilde
landschappen die kastelen, kerktorens, molens en dus geschiedenis herbergen. Of plekken waar het
ruis van onze haastige tijd instant verdwijnt.
Stap binnen in de tijdloze schilderijen van het Brugse Ommeland.

Fietsmidweek van maandag 29 juli tot vrijdag 02 augustus 2019
vanuit Oostkamp.
Beste fietsvrienden,
Na onze geslaagde fietsmidweek in de Nederlandse Veluwe komen wij terug naar Vlaanderen.
Wij kozen hiervoor als uitvalsbasis Oostkamp, van waaruit het Brugse Ommeland langs
verschillende kanten kan ontdekt worden.
Op het programma staan zoals de vorige jaren op dinsdag, woensdag en donderdag fietstochten van
ongeveer 65 km per dag.
Er is 's middags tijd voorzien voor een lunch.
Op vrijdag voorzien wij nog een bezoek aan een plaatselijke bezienswaardigheid en wordt de
fietsmidweek afgesloten met een middagmaal in een aangepast restaurant.
Het programma en verdere praktische afspraken zullen in detail uiteengezet worden op de
voorvergadering waarop alle deelnemers tijdig zullen uitgenodigd worden.
Wij verblijven tijdens de midweek in het Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp,
Het Hotel is gevestigd in het voormalig kasteel Cruydenhove, beschikt over een prachtige tuin en
comfortabele hotelkamers.
VAN DER VALK HOTEL BRUGGE - OOSTKAMP
Kapellestraat, 146 - 8020 Oostkamp
http:/www.valk.com/brugge - info@brugge.valk.com
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Kostprijs per persoon:
Singlekamer (S):
Dubbelkamer (D):

580 euro
440 euro

Inbegrepen:
- 4 overnachtingen in een comfortkamer op basis van halfpension, met rijkelijk ontbijtbuffet met
live-cooking en 's avonds 3-gangen menu (soep/keuze hoofdgerecht/keuze dessert)
- volledige hotelservice
- gratis parking en beveiligde en overdekte fietsstalling
- gratis WIFI
- vrijdagactiviteit en middagmaal.
Niet inbegrepen:
- alle andere middagmalen en drankstops onderweg
- dranken aan tafel
- kosten heen- en terugreis.
Goed om te weten:
- huisdieren niet toegelaten
- de deelnemers zorgen zelf voor hun vervoer en fietsen naar het hotel.
Inschrijvingen:
Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen wij U een voorschot te storten van 150 EUR per
deelnemende persoon tussen 15 en 25 april 2019 op rekening van de Seniorenclub KBC Brussel
BE49 7340 2675 8871 met vermelding Fietsmidweek + kamertype S of D.
De volgorde van vermelding op ons rekeninguittreksel bepaalt de aanvaarding van uw inschrijving.
De deelnemers aan de AV krijgen in elk geval voorrang op andere inschrijvingen, voor zover de
betaling op een correcte manier is uitgevoerd. Bij overschijding van het maximum aantal
deelnemers, wordt een wachtlijst aangelegd volgens rangorde van inschrijving.
De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo ontvangen jullie in de maand
mei of juni.
Wij willen hier nogmaals aandringen op de absolute noodzakelijkheid van een
annulatieverzekering. Indien je over een KBC-Mastercard beschikt en de betaling verloopt via je
KBC-rekening, dan ben je verzekerd.
Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van de fietsmidweek:
Dominique Van Eycken
Nicole Teughels
Rita Maes

02/4529814-0494/566936
0492/101696
02/4604749-0476/619873

dominique-chris.ve@telenet.be
teughels.nicole@hotmail.com
maes.re@skynet.be

Wij hopen opnieuw met een prachtige groep te kunnen starten en wachten in spanning op jullie
inschrijvingen.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur
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