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

Beste fietsvrienden,
Graag nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse fietsvakantie, welke dit jaar in de omgeving van Utrecht
zal plaatsvinden. Ons oog is namelijk gevallen op de verkenning van het Nationaal Park de Utrechtse
Heuvelrug. Na de Hoge Veluwe en de Biesbosch is dit het bekendste Park onder de Nederlanders. De
meest voorkomende associaties bij dit Nationaal Park zijn natuur, bos, vele imposante kastelen, mooi
en rustig.
We zullen ook de ruimere omgeving met de Loosdrechtse Plassen en de regio rond het Eemmeer
verkennen.

Fietsmidweek van maandag 27 juli tot vrijdag 31 juli 2020 vanuit De Bilt – Utrecht

We logeren in het Van Der Valk Hotel De Bilt in De Bilt. Het hotel beschikt over comfortabele
hotelkamers, een restaurant, bar met buitenterras, overdekt zwembad, gratis parking. Er wordt een zaal
ter beschikking gesteld waar alle fietsen samen kunnen geplaatst worden en waar e-bikes opgeladen
kunnen worden. Het hotel ligt aan de rand van een bosrijk gebied, centraal gelegen om de Utrechtse
Heuvelrug met de fiets te verkennen.

VAN DER VALK HOTEL DE BILT – UTRECHT
De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt, Nederland
www.biltschehoek.com/vandervalk.com
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Naar jaarlijkse gewoonte omvat het programma een 5-daags arrangement met 4 overnachtingen, van
maandag 27 juli tot vrijdag 31 juli. Aankomst in het hotel op maandagnamiddag rond 16 uur om te
eindigen op vrijdagmiddag na de lunch.
Na het ontbijtbuffet vanaf 8 uur starten we op dinsdag, woensdag en donderdag onze fietstochten. We
plannen 3 prachtige fietsroutes van 65 á 70 km op basis van fietsknooppunten met een koffiestop na
15-20 km, een lunch rond 12 uur in een horecazaak onderweg en halfweg de middag nog een drankstop.
Op vrijdag rijden we met de wagen naar het kasteel de Haar in Haarzuilens voor een rondleiding met
gids. Dit kasteel is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland (www.kasteeldehaar.nl).
Nadien keren we terug naar het hotel, waar we ter afsluiting van onze fietsmidweek nog een lunch
zullen gebruiken.

Het gedetailleerd programma zal op de voorvergadering worden toegelicht.
Kostprijs per persoon:
Singlekamer (S): 630 euro
Dubbelkamer (D): 495 euro
Inbegrepen:
 4 overnachtingen in een comfortkamer op basis van volpension.
 Vrijdagactiviteit en lunchbuffet in het hotel.
Niet inbegrepen:
 Dranken bij lunch, diner en tijdens de stops onderweg.
 Parking bij kasteel de Haar (6 euro per wagen).
 Kosten heen- en terugreis.
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Goed om weten:
 Huisdieren zijn niet toegelaten.
 Deelnemers zorgen zelf voor hun vervoer en fietsen naar het hotel.
Inschrijvingen:
Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen wij je een voorschot van 150 euro per deelnemende
persoon te storten tussen uitgesteld 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 jouw inschrijving.
De deelnemers aan de AV krijgen voorrang op andere inschrijvingen, voor zover de betaling op een
correcte manier werd uitgevoerd. Bij overschrijding 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 loop van
de maand mei. Graag wensen we jullie aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid van een
annulatieverzekering. Zo je over een KBC-Mastercard beschikt en de betaling verloopt via je KBCrekening dan ben je verzekerd.
Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van de fietsmidweek:
Nicole Teughels
Wiske Coppens

teughels.nicole@hotmail.com
h.vdbrand@skynet.be

0492 10 16 96
0472 57 91 33

We hopen op een mooie opkomst en zien de inschrijvingen met spanning tegemoet.
Met sportieve groeten,

Het bestuur
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