2 - 5 Juni 2017

B.O.C.C Weekend

BOCC weekend 2017 in het G.H. Luxemburg

vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2017
Locatie:

Organisatie:
Richtprijzen:

Hotel de la Station - familie Hoss
Route d’Echternach 10 - 6250 Scheidgen in het G.H. Luxemburg
Honden zijn toegelaten in het hotel maar niet in het restaurant van het hotel.
Per nacht komt er 10 euro bij voor de hond
(dus 30 euro extra voor 3 overnachtingen)
Staf en Annie Laurijssen – Van Gorp
Bart en Marijke Ruyssinck – De Brouwer
25 kamers op basis van half-pension met 3 overnachtingen aan
€ 235,00 per persoon en exclusief dranken

Inschrijven: tot en met 01/02/2017 Wees er snel bij want vol is vol.
Gelieve bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig in te vullen en over te maken aan Staf en Annie
e-mail: laurijssen.vangorp@skynet.be
Telefoon: 014 85 13 37 - GSM: 0473 12 00 53
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Programma:
Met enige fierheid heten wij u allen welkom in deze prachtige streek in het G.H.
Luxemburg genaamd “Klein Zwitserland”. Reeds vele jaren komen wij met onze familie regelmatig naar
deze streek om te ontspannen en te genieten. Hier hebben wij al veel kilometers te voet afgelegd over
heuvels en door dalen. Hierbij konden wij een groot aantal mooie stukken natuur ontdekken en deze willen
wij met jullie een stukje delen. Wij hopen dat jullie daar ook van kunnen genieten en verder wensen wij
jullie een prachtig weekend toe. Mogen wij jullie vragen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te
leggen wanneer jullie met je geliefkoosde wagens rondrijden. Respecteer de snelheid, maar ook de
natuur. Een rustig weekend in “Klein Zwitserland” waarvan de details op vrijdag 2 juni zullen vrijgegeven
worden. Op maandag 5 juni, na het ontbijt, is het weekend gedaan en kan iedereen naar believen zijn dag
verder zelf invullen of huiswaarts rijden.
Betaling: Inschrijvingen zijn pas geldig na storting van het saldo op rekening BE22 4151 1346 4147 van
BOCC en dit tot uiterlijk 1 februari 2017
met als mededeling: Luxemburg - lidnummer en naam

Na deze datum worden, om organisatorische redenen, geen inschrijvingen meer aanvaard
Tijdig inschrijven is dus de boodschap.
Wij verwachten jullie op vrijdag 02 juni 2017 vanaf 14.00 uur in Hotel de la Station
10, Route d’Echternach te L-6250 Scheidgen (Groot Hertogdom Luxemburg).
Op deze vrijdag zal er enkel samengekomen worden en ’s avonds samen gegeten worden.
Er is wel de mogelijkheid tot een individuele wandeling.
Het diner is voorzien vanaf 18u00. Indien u vertraging heeft graag een seintje aan Staf of Annie
via 0032 473 12 00 53
Bijkomende info:
- Wenst u op vrijdagnamiddag een wandeling te maken, breng dan zeker een paar stevige
wandelschoenen mee.
- GSM van Staf of Annie bij vragen of problemen tijdens het hele weekend: 0032 473 12 00 53
Tot dan !
Staf, Annie, Bart en Marijke

Inschrijvingsformulier:
Naam: ……………………….
Aantal deelnemers: …………………
Aantal kamers: ……..
Totaal bedrag: ……. personen x 235 euro = …….. euro.
Hond: + 30 euro !!!
Zeker deze gegevens doorgeven aan Staf of Annie !!!
Te betalen tegen 01/02/2017
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