Lang Senioren Weekendje

POSBANK & IJSSEL

Vr/Zo 11/13 oktober 2019

3-daags lang Weekend POSBANK & IJSSEL
Senioren Mini-Vakantie
per EIGEN AUTO of MINI-Busje

Zaterdag toeristisch over de Posbank & Veluwe, o.a.
langs Openluchtmuseum & Burgers Zoo/Safaripark.
Zondag beeldige route langs de IJssel met
fraaie Kastelen en Landhuizen
o.a. via het beeldige dorpje Bronckhorst.
2 overnachtingen in een romantisch hotel:
LANDGOED AVEGOOR in Ellecom incl. diner op zaterdag,
Inclusief Diners op vrijdag en zaterdag: €

245 p.p.
Seniorenbusje: kostenloos vervoer,
inclusief THUIS ophalen/brengen

Ter afsluiting van 2019 organiseren we in oktober 2019
een gezellig Lang Weekend geheel binnen Nederland,
Als uitvalsbasis voor dit lange weekend van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag fungeert het romantische
hotel LANDGOED AVEGOOR in Ellecom in een heel
mooi stukje Nederland: tussen Posbank en de IJSSEL.
Vrijdag 11 oktober 2019: ontvangst vanaf 16.00 uur
Wie vroeger arriveert kan alvast in alle rust via een kort
ritje de fraaie omgeving verkennen.
Bij aankomst bieden we iedereen een drankje aan.
Passagiers van het Seniorenbusje worden ‘s morgens
door heel Nederland kosteloos thuis opgehaald.
Zaterdag loopt de route over de Veluwe en door het
prachtige natuurgebied rond de Posbank met de enige
echte hairpins in Nederland, terwijl bekende attracties
zoals Burgers Zoo/Safaripark, en Bedriegertjes en het
Openluchtmuseum ook langs de route liggen.
Zondag is de IJssel aan de beurt, en rijden we in rustig
tempo langs fraaie Kastelen en Landgoederen terwijl
de lunch in het beeldige dorpje Bronckhorst is gepland.
Toerklasse: Routebescheiden, Borrels & Medailles
In de reissom zijn naast de beide overnachtingen met
ontbijt ook het diner op vrijdag- en zaterdagavond en
een aperitiefje voor her diner inbegrepen.
Aan de start ontvangt men een uitgebreid Routeboek,
waarin ook TOMTOM-instructies zijn opgenomen waarmee U de toeristische routes over de mooiste NRSweggetjes moeiteloos kan rijden, ook als onervaren
debutant.
Passagiers van het busje kunnen alles overlaten aan de
chauffeur/reisleider, waarbij het programma in overleg
aangepast, ingekort of uitgebreid kan worden.
Het programma eindigt zondagmiddag met een theepauze, waarna de passagiers van het Seniorenbusje via
de snelste route worden thuisgebracht.

U KUNT ZICH TELEFONISCH OPGEVEN:

Wij nemen dan even uw speciale wensen en uw
eventuele dieet of lichte handicaps door, waarna
we u een bevestiging sturen met de factuur voor
de reissom à € 245 per persoon, die u na accoordbevinding binnen 2 weken kunt voldoen.
We berekenen nooit bijkomende kosten, behalve
voor een verblijf in 1-persoons kamers:
De reissom is gebaseerd op een verblijf in ruime
2-persoons kamers. Als 1-persoons-kamer(s) moet
daarvoor een toeslag van € 80 berekend worden.
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