IN DE

EIFEL

LANGS DE WILDEN ENDERT18 T/M 21 MAART 2021

Er bestaat ook een wandeling langs de Wilde Endert. Dit pad geldt als één van de mooiste wandelroutes in de Eifel. Het loopt van Ulmen in de Vulkaaneifel naar de plaatsje Cochem aan de Moezel.

Dit weekend een absolute aanrader! Volop genieten van de natuur. De rust en het prachtige Dal van
de Wilde Endert in combinatie met wandelingen langs de Lieser maakt het wandelen hier fantastisch.
Het is prima te doen voor de geoefende wandelaar.

Opstappunten zijn: O Hoorn O Amsterdam O Utrecht O Eindhoven O Maastricht O ……….
4 daagse Bus/Wandelreis “ langs de Lieser en de Wilden Endert”
Reisdatum:
Hotel:
Prijs:
Toeslag:
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:

Donderdag 18 t/m zondag 21 maart
Hotel Heidsmühle in Burgenstadt Manderscheid
€ 295,= p.p. ***Hotel + HP € 45,= p.p. 1 persoonskamer
Busreis + Wandeling (10 km)
Langs de wilde Endert. (20 km)
Langs de Lieser (20)
Wandeling in Cochem (7 km). Aansluitend om 13.00 uur vertrek naar Nederland.

Minimaal 16 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers om het karakter van deze wandelingen te behouden.

Aanmeldformulier

Weekend Langs de Wilden Endert & de Lieser

4 daagse auto/busreis naar de Eifel
Ja, ik doe mee aan het weekend naar Hotel Heidsmühle en de wandeltochten langs de Wilden Endert en de Lieser in de Eifel op 18–21 Maart
(In te vullen voor 2 of 1 persoon. Graag uw N.A.W. gegevens hieronder invullen).
Naam…………..…………………………………...Voornaam………..….…………..…………M/V….…
Geboortedatum……..……………….…E-mail……………..…………………………………….………..
Straat…………………..……..……Postcode……..………..Woonplaats…………..……………………
Telefoon……..……………………..….………Mobiel……..……………………………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam…………..…………………………………...Voornaam………..….…………..…………M/V….…
Geboortedatum……..……………….…E-mail……………..…………………………………….………..
Straat…………………..……..……Postcode……..………..Woonplaats…………..……………………
Telefoon……..……………………..….………Mobiel……..……………………………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel thuisblijvers………………………..….………Mobiel………………………………………………….
Mijn opstappunt is: O Hoorn O Amsterdam O Utrecht O Breda O Eindhoven O anders…………….

O
O
O
O

Ik overnacht op een 2 persoons kamer. Prijs € 590,- Samen op de kamer met ………….………..
Ik overnacht alleen op een kamer. € 295,00 + Toeslag: € 45,Ik boek een plaats in de bus. Toeslag: € 95,- 1 persoon / € 190,= 2 personen
Ik ben / wij zijn lid van de sportwandelschool. Dit heeft een korting van € 25,- pp.
Zelf rijden/meerijden (invullen aub.)

O wij rijden / Ik rijd met mijn eigen auto.
De Prijs is inclusief: Deelname aan de wandelingen. 3x Overnachten op basis van half pension in een
Hotel in Manderscheid. De dagelijkse transfers tijdens het weekend gaan per bus en auto.
De organisatie:
De organisatie:
De organisatie:

Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een buitenlandpasje meeneemt
van de zorgverzekeraar, waarbij hij/zij is aangesloten.
Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking
en bagageverzekering heeft afgesloten.
Zal bij annulering van een deelnemer om wat voor reden dan ook, niet overgaan tot
terugbetaling van de reissom. Hiervoor dient u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Ik maak na deze aanmelding 50% van de reissom over op de IBAN rekeningnummer
NL28 INGB 0008068849 ten name van de Stichting Sportwandelschool Hoorn-Westfriesland,
m.v.v. wknd Eifel mrt 2021
Gelezen en
Ondertekend door: ……………………………..….(naam invullen van de ondergetekende)
Plaats en Datum: …………………….………Handtekening …………..……………………….
Kopieer beide zijden van dit formulier alvorens u dit opstuurt !! (kopie voor u zelf)
Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland - Tel: 0229-239.447 E-mail: info@sportwandelschool.nl
Houtzaagmolen 50, 1622HG te HOORN Website: www.sportwandelschool.nl
IBAN bankrekening NL28 INGB 0008068849 – St. Sportwandelschool H/W te Hoorn
Ingeschreven bij de K. v. Koophandel voor Noordwest Holland te Alkmaar onder nr. 360.537.96

