ZEELAND 2017 – RENESSE in de herfst
WANDELWEEKEND
vrijdag 13 oktober t/m zondag 15 oktober 2017
LOCATIE : Hampshire Hotel
Vroonweg 35 - 4325 DA - Renesse, Zeeland - NL
+31 (0) 111 462 510
https://www.hampshire-hotels.com/hampshire-hotel-renesse

Het was er zeer goed in 2016 ... dus we gaan terug in 2017 !
REIS: we reizen met eigen auto, ook carpooling mogelijk, maak hiervoor afspraken met mede-wandelaars
of neem contact op met; onze secretaris Jos Steegen 0474-786 354
HEENREIS: vrijdagochtend 13/10/17 u kan zelf vertrekken wanneer u wil. Wij en het hotel verwachten u
om 12u00 voor de lunch te Hampshire Hotel - Vroonweg 35 – Renesse.
TERUGREIS: zondagavond 15/10/17 om 20u00 uur (na avondeten).
PRIJS: 180€ per persoon 2-p kamer, plus 30€ voor 1-p kamer, HP + lunchpakketten inbegrepen
INSCHRIJVEN en VOORSCHOT; 50€ pp op reknr: BE28 9791 6360 1720 met vermelding „Zeeland17“.
Uw deelname is definitief na betaling van het voorschot (per persoon).
EINDAFREKENING: uiterlijk 01 oktober 2017
ANNULATIE : 2 weken voor vertrekdatum
HET HOTEL : Het Hampshire Hotel - Renesse “Kroon op Renesse” ligt op loopafstand van het centrum
van Renesse, Zeeland. Dit noordelijkste schiereiland van Zeeland heeft prachtige stranden en bijzondere
natuurgebieden, zoals het gevarieerde gebied de Vroongronden en de Kop van Schouwen met het grootste
bos van Zeeland. Voor ons als actieve wandelaars heeft Hampshire Hotel Renesse “Kroon op Renesse”
een keuze gemaakt tussen maar liefst 27 wandelroutes.
Veel van deze routes leiden ons door duinen en bossen.
Er is gratis parkeergelegenheid bij het hotel.
WANDELAANBOD
Zoals vorig jaar zullen we een gevarieerd wandelprogramma aanbieden. Pauze is steeds voorzien.
Alle bijzonderheden worden u ter plekke medegedeeld, rekening houdend met de weersomstandigheden.
EXCLUSIEF : dranken tijdens diner
INCLUSIEF : alle genoemde onderdelen in onderstaand programma, HP + lunchpakketten
PROGRAMMA, behoudens wijzigingen ….
Dag 1 - Vrijdag - 12.00 uur, kleine lunch of soep met brood, 14u inchecken hotelkamers,
14u30 start wandeling 1, wandeling van ongeveer 10km, 19u culinair 3 gangen diner in de brasserie,
24u00 sluiting hotelbar
Dag 2 - Zaterdag - 08.00 uur, ontbijtbuffet in de brasserie, lunchpakket zelf samen te stellen,
09u30 start wandeling 2, wandeling van ongeveer 18km, 19u culinair 3 gangen diner in de brasserie,
24u00 sluiting hotelbar,
Dag 3 – Zondag - 08.00 uur, ontbijtbuffet in de brasserie, 10u uitchecken kamer, lunchpakket
10u30 start wandeling 3, wandeling van ongeveer 10km, 18u culinair 3 gangen diner in de brasserie,
20u00 of later terugreis.
CONTACTPERSONEN EUREK@;
Jozef Broux, voorzitter, t. 0475-317 492 - e. jozef.broux@telenet.be
Jos Steegen, secretaris, t. 0474-786 354 - e. jos.steegen@gmail.com

Namens het Eurek@-team een superfijn wandelweekend!
website: http://www.wsveurekavzw.be/zeeland.php

