Nieuwsbrief 4 aangepast

Vijf dagen Frankenland (Duitsland).
Begeleide reis met autocar, vijf dagen van maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november 2018.
Uiteindelijk hebben zich 44 personen ingeschreven voor de voor de reis naar Frankenland. De totale prijs op basis
van vol pension en dubbele kamer is € 500. De waarborg bij reservatie was € 200 per persoon, zodat per persoon
nog € 300 dient gestort te worden. Voor een eenpersoonskamer komt er € 48 bij, en dient er nog € 348 gestort te
worden.
Storten gebeurd op rekening BE63-7333-1612-0808 op naam van Landelijke Gilde Herenthout met in de mededeling:
“Frankenland 2018, rest bedrag”
De reis- en annulatieverzekering kost € 23 per persoon. Omdat er meer dan 44 inschrijvingen zijn is deze in de prijs
inbegrepen. Voor diegenen die al een reisverzekering hebben wordt deze € 23 teruggestort.

Vertrekuur: maandag 29 oktober 2018, om 6u00 aan de kerk in Herenthout.
Vermoedelijk uur van thuiskomst: vrijdag 2 november tussen 18u30 en 19u30.
Tijdens de reis worden audioguides ter beschikking gesteld;
* € 5: audioset + oordopjes + batterijen
* € 8: audioset + sportoordopjes + batterijen
Hierna nog wat info uit de 1ste nieuwsbrief herhaald:

Info Hotel:

http://vierjahreszeiten.de/

Hotel - Gasthof Vierjahreszeiten
Familie Haderlein & Geppert
Am Sportplatz 6, 96149 Breitengüßbach
Email: info@vierjahreszeiten.de
Tel: 0049/ 95 44 / 92 90

WIR BEGRÜßEN SIE…in unserm kleinen, charmanten, familiär geführten Hotel
Vierjahreszeiten *** in Breitengüßbach bei Bamberg.
Wir haben es freundlich, gemütlich und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet.
Unser Haus liegt kurz vor den Toren Bambergs, unmittelbar am Mainradweg und
ist Ihr idealer Standort für alle Ausflüge in das schöne Frankenland. Die Domstadt
Bamberg ist nur wenige km entfernt und bequem von Breitengüßbach aus zu
erreichen.

Voor verdere verkenning:
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bamberg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coburg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bayreuth_(stad)

Niet inbegrepen:
° tafeldrank
° middagmaal 1ste dag
° mogelijk bijkomende inkom gelden
° reis verzekering: € 22,50 bij minder dan 44 deelnemers.
° single: + € 48, 3de persoon op de kamer - € 54

Inbegrepen:
° vervoer heen met luxe autocar
° vervoer ter plaatse met eigen luxe autocar
° hoteldiensten basis vol-pension vanaf
avondmaal 1e dag t/m middagmaal 5de dag
° Inkomgelden: kasteel Seehof, slot Ehrenburg,
Festspielhaus Bayreyth, klooster Ebrach.

° begeleiding vanaf vertrek.
° Af en toe traktatie vanuit de kas.

