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Wandelmidweek 

 
Van maandag 14 september tot vrijdag 18 september 2020 

Wandelen in de Ardennen 
 

 

De Ardennen liggen in het zuiden van Wallonië en zijn de "groene long" van België. De bossen, 

wouden, natuurreservaten en rivieren vormen bevoorrechte plaatsen voor liefhebbers van ecologie, 

natuur, fauna en flora. Voor wie houdt van sportieve activiteiten in de natuur, bieden de Ardennen 

heel wat mogelijkheden. 

De diepe valleien, de uitgestrekte landbouwplateaus, de dichte bossen en de 1300 km bewegwijzerde 

wandelpaden maken van de streek rond Houffalize een waar paradijs voor wandelaars. 

Houffalize zelf heeft meer dan 370 km van deze bewegwijzerde wandelpaden en de streek staat 

garant voor vele uren genieten van het Ardense natuurschoon. 

Houffalize is een stad in de provincie Luxemburg die aan de Ourthe ligt en telt ongeveer 5000 

inwoners. 

 

Als uitvalsbasis voor deze wandelmidweek hebben wij gekozen voor het bekende Vayamundo hotel, 

de nr.1 vakantieclub in de Belgische Ardennen. 

“Vayamundo” betekent letterlijk: “Ga en ontdek de wereld.” 

Vayamundo Houffalize 

 Ol Fosse d'Outh 1 

6660 Houffalize 

www.vayamundo.be 

 

Arrangement: 

• 4 overnachtingen in een hotelkamer. 

• 4 maal een uitgebreid ontbijtbuffet met brood, sandwiches, broodjes, croissants, charcuterie en 

een eierbereiding. 

• 4 lunches in het buffetrestaurant: soep + 1 warm gerecht in zelfbediening + salad bar + drank à 

volonté. 

• 4 diners in het buffetrestaurant: soep + saladebuffet + keuze tussen 2 warme hoofdgerechten in 

zelfbediening + dessertenbuffet + drank à volonté. 

• Gratis gebruik van het zwembad. 

• Overal gratis WIFI. 

• Vrijdag voormiddag bezoek aan de brouwerij van Achouffe. 

• Lunch op vrijdagmiddag in La Petite Fontaine in Achouffe in buffetstijl met verschillende soorten 

brood, charcuterie en kaas + soep of koffie à volonté. 

 

Korte inhoud van het programma: 

 

Maandag 14 september 2020. 

Wij verwachten de ingeschreven deelnemers rond 12 uur. 

13 uur: lunchbuffet. 

15 uur: stadswandeling. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: dinerbuffet. 

Nadien vrije avond. 

                                                                                                           
            

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         



 

 

 11 

 

Dinsdag 15 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12.30 uur: lunchbuffet. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

19 uur: dinerbuffet. 

Vrije avond. 

 

Woensdag 16 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12.30 uur: lunchbuffet. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

19 uur: dinerbuffet. 

Vrije avond. 

 

Donderdag 17 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12.30 uur: lunchbuffet. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: dinerbuffet. 

Vrije avond. 

 

Vrijdag 18 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9 uur: check out. 

9.30 uur: vertrek met de wagens naar Achouffe. 

10 uur: bezoek aan de brouwerij. 

12 uur: lunchbuffet. 

14 uur: terug naar huis! 

 

 

Kostprijs per persoon: dubbelkamer = 405 euro. 

Geen single toeslag maar er zijn wel maximaal 5 singlekamers beschikbaar! 

 

Deze prijs omvat: 

4 overnachtingen in volpension. 

Ontbijt - lunch en diner in buffetvorm. 

Volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak. 

Gemeentetaks, BTW en diensten. 

Gratis parking voor de wagens. 

Bezoek aan de brouwerij van Achouffe. 
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Annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

Dit is in orde indien je over een KBC-Mastercard beschikt en betaling uitvoert via je KBC-rekening. 

 

Goed om weten: 

Kamers zijn beschikbaar op maandag 14-09-2020 vanaf 15 uur en dienen terug vrijgemaakt te 

worden op vrijdag 18-09-2020 tegen 9 uur. 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij zijn zeker nodig. (+ 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 je een voorschot te betalen van 200 euro 

per deelnemende persoon tussen 20 en 27 maart 2020 op rekeningnummer van de Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Houffalize + kamertype D of S. 

 

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. 

  

Wij hebben een optie genomen op 25 kamers, bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens 

rangorde van inschrijvingen. 

Wie niet mee kan omwille van overboeking, ontvangt een bericht. 

 

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

ontvangen jullie in de loop van de maand augustus 2020. 

 

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

 

Frans Vansintjan 0498 39 59 37 - frans.vansintjan@telenet.be 

 

Wiske Coppens 0472 57 91 33 - h.vdbrand@skynet.be 

 

 

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

kunnen starten. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur 


