U kunt zich aanmelden voor de verzorgde KRAS/TUIvakantie naar Bilstein, Duitsland.
Hanneke en Corrie hebben zich weer ten volle ingezet om
samen met jullie 5 dagen op stap te gaan. Kras-reizen is
onder de paraplu gekomen van TUI. Dit betekent een iets
andere uitvoering maar het hoofddoel blijft hetzelfde: een
een volledig verzorgde reis. Er is geen reisbegeleid(st)er
van KRAS en mogelijk gaan er reizigers uit andere
plaatsen mee, die zich in Asten bij ons voegen.
In 2018 zijn we naar Altenahr gegaan. Na enig overleg met de
reisorganisatie is gekozen voor een 5-daagse busreis naar
Bilstein, centraal gelegen in het Sauerland. We zullen daar
verblijven in een mooi hotel met volledige verzorging van de reis, ontbijt,
lunch(pakket), incl. koffie/thee, en diner en gratis consumpties tussen 17.00 en
0.00 uur (koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, bieren, jenevers, wijnen en
apfelkorn).
Het luxe 3-sterren hotel wordt gerund door een Nederlandse hotelier. Er is een
kofferservice en er zijn avondactiviteiten zoals - Fakkelwandeling met schnaps
- Casino- of bingoavond, 1 avond live-muziek en activiteitenavond.
Het hotel beschikt over een receptie, bar/lounge met gezellige openhaard,
restaurant, bruin café ‘De Sauerland Stube’, gratis wifi, meerdere liften, verwarmd
binnenzwembad, sauna, huisbioscoop, recreatiezaal met o.a. biljart en darts. De
kamers zijn voorzien van telefoon, minibar, radio, televisie met Nederlandse
zenders, broekenpers, kluisje, gratis wifi, zithoek en een badkamer met bad en/of
douche, toilet en föhn.
De 5-daagse reis begint op maandag 3 juni en op 7 juni zijn we weer thuis.
Inbegrepen is een boottocht over de Biggesee en een bezoek aan de historische
stad Attendorn, een bezoek aan de bierbrouwerij Warstein en een rondrit met de
bus door het Sauerland. Op de terugreis brengen we nog een bezoek aan de
domstad Keulen.
De reis kost all-in € 459,- per persoon exclusief annulerings- en reis-verzekering
en een bezoek aan de glasblazerij (€2,- p.p.)
EIGEN BUS?
Deze busreis is ook geschikt voor mensen met licht lichamelijke beperkingen met
net dat beetje meer aandacht. Zo kan een rollator mee.
Er is begeleiding die o.a. zorgt voor de koffers en wat hulp als het nodig is.
Men moet nog wel voldoende zelfstandig zijn of verzekerd zijn van ondersteuning
door eigen partner of begeleider. Iedereen kan zich aanmelden voor deze 5daagse reis met vertrek op maandag 3 juni en terugkomst op vrijdag 7 juni.
De bus vertrekt bij de Sporthal “Achter de Tuintjes” in Gilze en de thuiskomst is bij
de Hooikar ook in Gilze, waar we afsluiten met een diner.
We hopen weer op voldoende aanmeldingen om de reis te laten
doorgaan.
INFORMATIE
Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u terecht bij
Hanneke Dobbelsteen, Akkerstraat 1 in Gilze, tel 0161 - 455027.
U kunt zich tot 11 februari aanmelden!
Hanneke Dobbelsteen en Corry Bakermans

