Weekend Renesse 2020 (vr 17 tot ma 20/4/2020)
Voor ons wandelweekend 2020 trekken we terug naar Renesse in Zeeland(NL).
Vanuit onze thuisbasis is het zo’n 150 km rijden. We zullen terug logeren in het Hampshire hotel. Bij
ons vorig wandelweekend daar was iedereen tevreden met de service en ook de wandelmogelijkheden en uitstappen in de omgeving waren uitstekend.
De prijs voor 3 nachten op basis van halfpension (kamer, ontbijt en avondmaal) bedraagt 255,00
euro per persoon in een tweepersoonskamer. Hier komt nog 8,85 euro(2,95 euro /dag) per persoon
verblijftaks bij. De prijs voor een éénpersoonskamer bedraagt 400,00 euro en hier komt ook nog de
verblijftaks van 8,85 euro bij.
Veerle zorgt dit jaar voor de relatie met het hotel en ze wil graag zo spoedig mogelijk weten wie van
onze leden interesse heeft in het wandelweekend. Er zijn nog voldoende kamers vrij maar men
vraagt toch om zo spoedig mogelijk het juiste aantal kamers mede te delen. Je kan Veerle bereiken
op het mailadres: lievensveerle@telenet.be telefonisch: 053/41 04 09 of 0479/37 89 83. De
inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.
Wij vragen een voorschot van 125,00 euro pp voor een tweepersoonskamer en 150,00 euro
voor een éénpersoonskamer. Uiterste datum van betaling is 12 oktober 2019. Betalingen
gebeuren door overschrijving op de bankrekening van onze club: BE89 3631 4652 3085 van
Wandelclub De Pajotten Hekelgem VZW.
Wanneer het saldo dient betaald te worden zal later medegedeeld worden.
Gelieve bij inschrijving ook aan te geven of jullie een kamer op het gelijkvloers willen en/of jullie
kampen met bepaalde voedselallergieën. Het hotel heeft beloofd daar in de mate van het mogelijke
rekening mee te houden.
Leden van het bestuur gaan eind september op verkenning. Begin oktober brengen we jullie op de
hoogte van het programma en de te volgen reisweg. We zorgen in elk geval voor een gevarieerd
aanbod.
We garanderen dat de geplande wandelingen en uitstappen zullen doorgaan zoals voorzien in het
programma wat de weersomstandigheden ook mogen zijn.
Meer info over het hotel: http://www.hampshire-hotels.be/hampshire-hotel-renesse.

