Er is een uitstap per bus naar Trier gepland van 10 tot 12 november 2017.
Deze uitstap kan alleen doorgaan als we 50 BOCC deelnemers hebben. Ten laatste het
einde van deze maand (januari) moeten we wel het aantal deelnemers kennen dat mee zal
gaan.
De kostprijs van deze uitstap is 200 Euro per persoon op basis van een tweepersoonskamer
en 35 Euro toeslag voor een eenpersoonskamer.
Wens je mee te gaan gelieve dan zo snel mogelijk je naam opgeven bij Wilma en Ton
Helbers per mail op thelbers@home.nl of op het nummer 0031 638 39 67 99.
Zoals reeds gemeld hebben we eind januari 50 personen nodig om deze uitstap te kunnen
doen.
Vrijdag 10 november 2017 :
7:45 uur : Vertrekt de bus in Kapellen aan de Eikendreef 5.
10:15 uur : Ontbijt in Winterspelt.
13:00 uur : Aankomst in Trier en start van de rondleiding met Nederlandstalige gids.
15:00 uur : Vrij te besteden in Trier en mogelijkheid tot bezoeken van o.a.
Speelgoedmuseum, Dom, Porta Nigra, ....
19:00 uur : Diner in het hotel.
Zaterdag 11 november 2017 :
9:30 uur : Vertrek per bus naar de Porselein fabriek Villeroy-Boch in Mettlach voor een
bezoek met Nederlandstalige gids.
13:00 uur : Vrij te besteden in Metlach. Je kan hier zelf beslissen wat en waar je iets eet.
15:00 uur : Vertrek naar Saarburg (men noemt dit het Klein Venetië).
17:30 uur : Diner in Greimerath.
19:45 uur : Aankomst in het hotel.
Zondag 12 november 2017 :
10:00 uur : De bus vertrekt aan het hotel naar Bernkastel.
11:45 uur : Rondleiding met Nederlandstalige gids door Bernkastel.
12:45 uur : Een uurtje tijd om vrij te besteden in Bernkastel.
15:00 uur : Lundi (Lunch en Diner) in Winterspelt.
17:00 uur : Vertrek naar Kapellen waar we omstreeks 19:00 uur zullen aankomen.

