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Beste Wandelvrienden

NIEUWJAAR

2019

Niet te geloven maar we zijn alweer
een jaar = 365 dagen verder.
We laten 2018, met zijn goede en minder goede kanten,
voor wat het geweest is. Eén ding is zeker, het was een
“long hot summer”, maar ene met weinig neerslag en
dat is dan weer niet goed voor de natuur.
De afgelopen 4 tochten kregen we 4976 wandelaars
over de vloer. In vergelijking met vorig jaar
is dit 600 minder. Boosdoener was de tocht in
december 2017 die slechts 472 deelnemers telde.
Maar … de Bibbertocht in februari 2018
heeft dit weer goedgemaakt met in totaal
2026 wandelaars.
Zo zie je maar dat het weer hierin een grote rol speelt.
Bij deze nog eens een bijzondere dank aan al
onze medewerkers, die zich steeds belangeloos
en gratis inzetten voor het welslagen van onze wandeltochten.
Aan het aantal volle ingediende wandelkaarten,
ttz. 146, kunnen we besluiten dat jullie flink in de weer waren
om te wandelen. De beloning hiervoor was een
aankoopcheque ttw. € 25 in de zuivelboerderij “Baliehof” in Zerkegem.
Nog een klassieker is het jaarlijks clubfeest dat steeds doorgaat in
Salons De Vrede in Ichtegem.
Niet minder dan 121 leden en sympathisanten konden aanschuiven
aan een feestelijk gedekte tafel en genoten van de overheerlijke gerechten.
Verder in dit clubblad kunnen jullie nog wat lezen over een aantal
voorbije activiteiten en ook al wat belangrijke data om te noteren
in jullie kersverse agenda van 2019.
In naam van het bestuur van vzw Rustige Bosstappers
dank ik jullie dan voor het vertrouwen dat jullie koesteren voor onze
wandelvereniging vzw Rustige Bosstappers Jabbeke.
Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort op onze wandeltochten.
Ik wens jullie voor de laatste dagen van dit jaar
veel gezelligheid met elkaar,
en voor de 365 dagen die zullen volgen
veel geluk, een goede gezondheid en weinig zorgen.

Marie-Paule

Beste wandelvrienden
We keren onze rug naar 2018 en verwelkomen 2019 !!
Wij wensen voor jullie allen en voor al wie jullie dierbaar is
een jaar vol geluk en een goede gezondheid.
Zoals in het begin van elk jaar heeft iedereen goede voornemens.
We willen gezond gaan eten en zoeken naar wat meer beweging.
Daarom hebben wij, voor deze goedgemeende start in januari/februari 2019
een aantal wandelingen geselecteerd uit de “Walking in Belgium”.

Dinsdag 1 januari 2019 : “27ste Katertocht”.
Ingericht door WSJV Nacht van Vlaanderen Torhout.


Afstanden : 7-12-15-21 km (van 8u tot 14u).
Start
: Zaal Midi (Sivi), Viaductstraat 2, Torhout.


Zaterdag 5 januari 2019 : “Nieuwjaarswandeling”.

Ingericht door de Warden Oom Stappers.
Afstanden : 4-6-10-13-16-19 km (van 7u tot 15u).
Start
: Geitenhove (aan de kerk van Sint-Jozef/De Geite), Amersveldestraat 55, Hooglede.


Zondag 6 januari 2019 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-15-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: School De Notelaar, Knesselarestraat 28, Oedelem.

Zondag 6 januari 2019 : “23ste Nieuwjaarstocht”.
Ingericht door De Winkelse Stappers.


Afstanden : 6-12-18-25-30 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel.


Zaterdag 12 januari 2019 : “Putje Wintertocht”.

Ingericht door De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Bruggestraat 24, Staden.


Zondag 13 januari 2019 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: CC De Wissel, Tramstraat 8, Zwevezele.


Zondag 13 januari 2019 : “Strand- en Polderwandeling – De Kust Wandelt”.

Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist.
Afstanden : 6-10-15-21 km (van 8u30 tot 14u).
Start
: Basisschool De Zeeparel, Kursaalstraat, Heist aan Zee.


Zaterdag 19 januari 2019 : “Moezeltocht”.

Ingericht door De Spartastappers Ardooie.
Afstanden : 5-7-10-12-15-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie.

Zondag 20 januari 2019 : “17de Brandweertocht”.
Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem.


Afstanden : 5-8-12-17-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide.

Zondag 20 januari 2019 : “31ste Wintertocht”.
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.


Afstanden : 6-12-18-21 km (van 7u tot 15u).
Start
: Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem.


Zaterdag 26 januari 2019 : “Vredeseilandentocht”.

Ingericht door vzw De Vredeseilanden.
Afstanden : 4-8-12-15-21-32 km (van 7u tot 15u).
Start
: Refter Sint-Pietersschool, Schooldreef 18, Oostkamp.


Zondag 27 januari 2019 : “Loveldwandeling - Viggaaltocht”.

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Emmaüsinstituut, Maria-Middelareslaan 5, Aalter.


Zondag 27 januari 2019 : “War Memories”.

Ingericht door De Drevestappers Zonnebeke.
Afstanden : 5-10-12-15-20-26 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: OC ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 5, Zonnebeke.

Zaterdag 2 februari 2019 : “31ste Blasiustocht”.
Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje.


Afstanden : 4-6-10-15-20 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Nieuwe Sporthal Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 24, Gits.


Zondag 3 februari 2019 : “Kruwerstocht”.

Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort.
Afstanden : 5-7-14-18-26 km (van 8u tot 15u).
Start
: Feestzaal De Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke.


Zondag 3 februari 2019 : “Bloemendaletocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-15-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: OC. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem


Zaterdag 9 februari 2019 : “Oliebollentocht”.

Ingericht door De Margrietestappers.
Afstanden : 4-8-12-16-23 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde.


Zondag 10 februari 2019 : “Valentijntocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: Parochiezaal d’Oudekerke (Baliebrugge), Vrijgeweidestraat 4, Ruddervoorde.

Zondag 10 februari 2019 : “29ste Wintertocht”.
Ingericht door WSK Marke.


Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: O.C. Marke, Hellestraat 6, Marke.


Zaterdag 16 februari 2019 : “Pannenkoekentocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 5-8-13-17-21 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum De Ster, Engelstraat 54, Ichtegem.

Zondag 17 februari 2019 : “6de Zwalmse 12-Dorpentocht”.
Ingericht door Op Stap Zwalm.


Afstanden : 6-10-15-21-30-50 km (van 7u tot 15u).
Start
: De Zwalmparel, Sportlaan 1, Munkzwalm.



Zondag 17 februari 2019 : “Toveressentocht”.

Ingericht door Drevestappers Zonnebeke.
Afstanden : 5-10-12-15-20-26 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: OC De Leege Platse, Geluwestraat 12, Beselare.



Zaterdag 23 februari 2019 : “Krokussentocht”.

Ingericht door Watewystappers Tielt.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 6u tot 15u).
Start
: Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert, Stationsstraat 67, Tielt.
30

Zondag 24 februari 2019 : “30ste Bibbertocht”
Ingericht door onze eigen wandelclub vzw Rustige Bosstappers.


Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem.

MEDEDELINGEN
LIDKAARTEN en andere belangrijke weetjes voor leden
Voor de mensen die hun lidgeld nog niet hernieuwden kan je onderstaand bericht nog eens nalezen.
Dit verscheen ook al in het vorige clubblad.
Lidgeld: € 12 voor volwassenen en
€ 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers.
Ter gelegenheid van de “In de Doenkere Zeswekentocht” kan je uiteraard ook je lidgeld vernieuwen in de
clubwinkel en je kan er ook nog terecht voor de wandelkalender “Walking in Belgium”.
Terug aansluiten kan ook mits storting op
rekeningnr. BE56 7795 9522 6588 op naam van de vzw Rustige Bosstappers Jabbeke
met vermelding van : “Lidgeld 2019 : .......... personen”. “+ Walking in Belgium” (indien gewenst).
Nà de wandeltocht kan je voor lidkaarten en aankoop Walking in Belgium steeds terecht bij
Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH,
Zerkegemstraat 49/i te Jabbeke ( 050/81.54.46)

Als je de lidkaart ontvangen hebt, wil dan nazien of alle gegevens correct zijn
Indien er wijzigingen van je persoonlijke gegevens zijn, zoals adres, e-mail, tel- of gsm-nummer, laat dan zeker
iets weten of stuur een mailtje naar devisch-mp@belgacom.net zodat dit zo spoedig mogelijk kan bijgewerkt
worden.
Ondertussen zijn jullie wel al vertrouwd geworden met het electronisch inscannen van de lidkaarten aan de
inschrijvingstafel op een wandeltocht.
Voor de nieuwe leden geven wij de raad om jullie lidkaarten al klaar te houden en spontaan te geven aan de
mensen aan de inschrijvingstafel. Op die manier verloopt alles vlotjes en kan je als lid van een wandelclub van
een korting genieten.
Dus de boodschap is, om je lidkaart steeds mee te hebben. Trouwens dit geldt ook voor alle andere lidkaarten
van winkels en verenigingen.
BELANGRIJK :
Vanaf nieuwjaar lanceert Wandelsport Vlaanderen een nieuw soort inschrijvingskaarten.
Wanneer je je als lid van een wandelclub aan de tafel van de inschrijvingen aanmeldt, zal je, nadat je je lidkaart
afgegeven hebt en betaald hebt, een “startkaart” ontvangen.
Deze kaart is een bewijs dat je als aangesloten wandelaar betaald hebt om te wandelen. Deze kaart bestaat
maar uit 1 deel en je hoeft dus geen luik meer af te scheuren om in een doos of bak achter te laten. Je moet
deze kaart tevens gebruiken als controlekaart, want op de achterzijde zijn er controlevakjes voorzien.
Nieuwe leden
Om nieuwe leden te kunnen aansluiten hebben we volgende gegevens nodig:
Naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoon- of gsmnummer en E-mailadres.
In verband met de wet op de privacy wordt in een volgend clubblad beschreven hoe deze gegevens beschermd
en bewaard worden. Wel kunnen we nu al laten weten dat jullie gegevens enkel en alleen gecommuniceerd
worden met het overkoepelend orgaan Wandelsport Vlaanderen waarbij wij als wandelclub aangesloten zijn.

TERUGBETALING van LIDGELD 2019
Bewegen is gezond en wandelen is dat zeker!!.
Het is een gezonde sport voor lichaam en geest, je bent in de buitenlucht en kan genieten van de natuur.
Bij het vernieuwen van het lidgeld kregen jullie naast de nieuwe lidkaart ook een attest van betaling van het
lidgeld. Dit attest is voor de mutualiteit.
Je moet wel nog een klevertje met je gegevens erop plakken en niet vergeten te ondertekenen.

WALKING IN BELGIUM 2019
Er zijn nog wandelkalenders “Walkin in Belgium” in voorraad. Prijs € 8.
Ze zijn te koop op de komende wandeltochten of bij de voorzitter.

WANDELKAART 2019
Bij betaling van het lidgeld 2019 krijg je de nieuwe wandelkaart, deze keer een licht-blauwe kaart.
Zoals in het verleden willen we de wandelsport aanmoedigen en geven we weer een wandelkaart om
25 stempels te verzamelen. Deze stempels zijn te verkrijgen nà de wandeling op alle georganiseerde
wandeltochten uit de wandelkalender “Walking in Belgium” en ook op onze eigen organisaties.
Mogen we dan ook vragen dat iedereen eerlijkheidshalve voor zichzelf wandelt.
Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2019, kan je of moet je de volle wandelkaart afgeven
om dan wat later een waardevol geschenk te ontvangen.
NOTA
Mogen we ook nog vragen om van deze wandelkaarten geen collage te maken. Hiermee bedoel ik geen
ingekleefde papiertjes met stempels van de wandeltochten.
Dus probeer steeds deze kaart mee te nemen als je gaat wandelen. En vergeet deze niet aan te bieden aan de
aankomststand om te laten afstempelen nà de wandeltocht.
Het is ook interessant om de datum van de tocht bij de stempel te noteren, dan weet je zelf ook precies
waar en wanneer je op stap was.

CLUBFEEST 2018
Het clubfeest van de vzw Rustige Bosstappers was een groot succes, want 121 goedgeluimde Rustige
Bosstappers en sympathisanten zakten af naar Salons De Vrede in Ichtegem.
Het eten was voortreffelijk en de sfeer zat er weeral goed in.
Meer hierover lees je verder in het clubblad .

 Noteer alvast maar de datum voor 2019 in jullie nieuwe agenda : zaterdag 23 november 2019 om 12 uur.
BUITENLANDSE WANDELUITSTAPPEN
FRANKRIJK : op zaterdag 18 mei 2019 onder leiding van Daniël Eeckeloo en Greta Lefebre.
Meer inlichtingen in een volgend clubkrantje.

ENGELAND : op zaterdag 21 september 2019.

Het Kentteam heeft laten weten dat dit onder voorbehoud is omdat ze momenteel nog niet
weten of de Brexit roet in het eten kan gooien. Dus duimen dat alles in orde komt en dat er
zonder veel moeilijkheden voor de 23ste keer een wandeltocht aan de overkant van het water
kan gemaakt worden.

SLOWAKIJE: Verder in dit clubblad alle details omtrent deze buitenlandse meerdaagse wandelvakantie.

BUSUITSTAPPEN
Voor het voorjaar 2019 is de keuze gevallen op een wandeltocht in de provincie Antwerpen.
►► Zondag 31 maart 2019 : “Sint-Annatochten”
Organiserende club Merkemse Wandelclub De Stroboeren vzw.
Afstanden: 5-8-11-15-21-25-30-35-42
STARTPLAATS: Sint-Annacollege, Oscar de Gruyterlaan, Antwerpen
Hoe je kan inschrijven, zie verder in het clubblad.
Voor het najaar zijn we nog op zoek naar een bestemming.

VRAGEN van LEDEN
“Traject +30” presenteert

“Humoravond”

Voor 2019 maken het team “Traject +30” een afslag
richting “HUMOR”.
Bart Van Tieghem, misschien voor velen onbekend,
kan spontaan een hele komische set aan elkaar praten.
Ygor is een gekende en geeft zo zijn eigen komische visie
weer over zijn stad Poperinge.

Deze voorstelling gaat door in
SPC Hof Ter Straeten te Varsenare ,
op zaterdag 16 februari 2019 om 19u30.
Info en tickets via mail: gvgeert@telenet.be
Info 0494/07.15.73 - 0473/48.08.18 - 050/38.85.67
Kaarten in voorverkoop 15 euro in Snellegem:
Bakkerij Kris en Sandy, Thierry’s Gazetje,
en cafetaria SPC Hof ter Straeten

Zaterdagmiddag 24 november 2018 om 12 uur – The place to be – “Salons De Vrede” in Ichtegem voor
het jaarlijks clubfeest van vzw Rustige Bosstappers Jabbeke, dit al voor de 16de keer.
Stipt 12 uur stapten de eerste mensen al binnen. Gelukkig had het bestuur afgesproken om wat
vroeger aanwezig te zijn. Wij hebben tenslotte een heleboel gerief mee om in de zaal te zetten.
Met de aanwezigheidslijst in de hand konden we goed volgen wie al aanwezig was.
In totaal waren we met 121 ingeschreven. Dit is op één jaar na, nl. in 2016, de grootste groep.
Toen waren we met 126 deelnemers, maar dan was er korting van €25, voor de mensen die hun volle
wandelkaart indienden. Dus eigenlijk in 2018 een record aantal.
Bij het binnenkomen werden de gasten door het bestuur verwelkomd. Omdat de groep zo groot was
mocht iedereen een glaasje aperitief nemen en zijn plaats opzoeken aan tafel.
We hadden weer, op vraag van de aanwezigen, een tafelschikking opgesteld. We hopen dat de
nieuwkomers het ook konden vinden tussen de mensen die ze misschien nog niet of niet zo goed
kenden. Maar bij navraag bleek alles in orde te zijn.
Weer hebben Eddy, uitbater van De Vrede, en zijn team hun uiterste best gedaan.
We kregen zomaar 2 lekkere aperiefhapjes bij ons glas.
Gezien de grootte van de groep en ook door de goede ervaring van vorig jaar, konden we weer kiezen
uit een buffet van koude voorgerechten met frisse saladebar.
Er was voor iedereen was wils en je kon je er ook een tweede keer van bedienen.
Voor het volgende gerecht was het weer wat stappen want we konden ons tegoed doen van
2 verschillende soepen aan de soepbar.
Het hoofdgerecht werd aan tafel opgediend. Iedereen kreeg een bord met variatie van varkenshaasje
en varkenswangetjes in Keytebier, opgesmukt met dagverse groenten en knapperige kroketten.
Daarbij werden de glazen ook regelmatig bijgevuld met naar wens witte en/of rode wijn.
Kers op de taart is dan nog een dessertbord: een in herfsttinten kleurrijk bord met lekkere
zoetigheden en daarbij naar believen koffie of thee.
Als afsluiter van deze feestmaaltijd bood het bestuur iedereen nog een extra drankje aan.
Zoals gebruikelijk op een ledenfeest wordt er een korte toespraak gehouden.
Eventjes wat indrukken over het afgelopen jaar en wat vooruitblikken naar het jaar dat er aankomt.
Een bijzondere dank voor de medewerkers die een attentie mochten ontvangen.
De aanwezigen kregen ook nog hun nieuwe lidkaarten en hun eventueel bestelde wandelkalender
“Walking in Belgium”.
Ook kregen de aanwezige leden die een volle wandelkaart ingediend hadden hun geschenk.
Dit jaar was een cadeaubon in de ambachtelijke kaaswinkel Baliehof in Zerkegem.
In naam van het bestuur nog een dankwoordje aan de uitbaters en personeel van Salons De Vrede
waar we alweer een afspraak hebben laten noteren voor 2019.
Dus noteer alvast zaterdag 23 november 2019 om 12 uur
Op naar de volgende!!
Marie-Paule De Visch
voorzitter

BUSUITSTAP : SINT-ANNATOCHTEN
DATUM :

Zondag 31 maart 2019.

VERTREK : om 7u30 (stipt) op de parking Vrije Basisschool, Kapellestraat Jabbeke.
DEELNAMEKOSTEN : € 8 voor de leden (onder de 12 jaar gratis).
€ 12 voor de niet-leden.
ALLE INSCHRIJVINGEN BIJ :
Annie Knockaert, Gistelsteenweg 343 - 8490 te Jabbeke -  0474/71.49.65.

Inschrijving gebeurt bij voorkeur door middel van overschrijving op rekeningnummer
Belfius BE56 7795 9522 6588 met volgende vermelding
“Busuitstap - Antwerpen – Sint-Annatochten voor …… personen”.

Aandacht

:.

Mogen wij iedereen vragen contact op te nemen met Annie Knockaert om te weten of er op dat
moment nog plaatsen vrij zijn alvorens over te schrijven op de rekening.
Ingeval de bus reeds volgeboekt is, wordt een reservelijst aangelegd in volgorde van datum van
overschrijving. De personen die bij overboeking niet kunnen deelnemen aan deze uitstap krijgen hun
inschrijvingsgeld terugbetaald.
De inschrijvingstermijn is geldig tot de bus volgeboekt is (ca. 50 personen).
We vertrekken niet met een halfvolle bus,
dus snel inschrijven is de boodschap !
Inschrijving is slechts geldig na betaling !

vzw RUSTIGE BOSSTAPPERS
wandelvakantie Slowakije 2019

De kogel is door de kerk: een tweede “RBS-wandelvakantie naar Slowakije”.
Na onze eerste, in 2012, zeer geslaagde en door de deelnemers zeer gesmaakte kennismaking met dit
vroegere Oostblokland trekken we voor een tweede maal naar de Liptov regio.
Deze regio van Slowakije, de mooiste van het land en met uitbreiding van het vroegere Oost- Europa,
is in volle ontwikkeling en is zeker nog niet te toeristisch geworden ondanks de vele mogelijkheden
die hij biedt.
De regio is gelegen in midden Slowakije en wordt begrensd in het noorden door de Hoge Tatra, in het
zuiden de Lage Tatra, in het westen de Westelijke Fatra en de Choc heuvels, en in het oosten de vallei
van Poprad.
WANNEER?
Van zondag 30 juni 2019 tot en met zondag 07 juli 2019.
Wie kan er mee?
IEDEREEN, ook niet club leden of niet WSVL leden.
Ook niet-wandelaars kunnen er volop, genieten.
PRIJS ?
Richtprijs is € 949,00 pp op basis van 2p kamer Single + € 105,00.
De prijs kan nog dalen, afhankelijk van het aantal deelnemers.

VOOR WIE CONCRETE INTERESSE HEEFT gelieve contact met me op te nemen zodat ik een zicht krijg
hoeveel deelnemers we zouden hebben.
Meer info, aangaande programma en wat inbegrepen is en wat niet, vinden jullie verder in dit
clubblad bij het programma dat hierna beschreven wordt, evenals mijn contactgegevens.
Johan Haegeman
Penningmeester / PR

WANDELVAKANTIES

TRANSPORT ?

VLIEGTUIG

SLOWAKIJE

WANNEER ?
Voor de toekomst zijn al een paar periodes met wandelgroepen
gepland. Exacte periodes navragen bij Johan Haegeman.
WIE KAN DEELNEMEN?
Iedereen, ook andere wandelclubs en niet leden.
AANTAL DEELNEMERS?
Onbeperkt, maar met een minimum van 20.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
Een wandelvakantie gecombineerd met bezoek aan typische plaatsen en gebouwen in de regio. De
wandelingen gaan door zowel in de Hoge Tatra als in de Lage Tatra, de Fatra en de heuvels in de
omgeving van onze verblijfplaats. Zie programma verder.
WAT IS INBEGREPEN?
- Vlucht heen en terug
- Alle transfers ter plaatse in een comfortabele bus
- Begeleiding in het Nederlands
- Alle inkomgelden en eventuele begeleide bezoeken volgens het programma
- Alle activiteiten zoals vlottentocht, kabelbaan, folklore-avond
- 7 nachten halfpension in Sojka resort (ontbijtbuffet, driegangen avondmaal in buffetvorm met
keuze uit Slovaaks, internationaal of vegetarisch menu).
- Vrij gebruik van binnenzwembad, wellness, internet
- Moderne kamers met alle comfort
- Lunchpakket vanaf dag 2 tem. dag 7, uitgezonderd dag 4 waar een 2-gangen lunch voorzien
is in een restaurant.
NIET INBEGREPEN :
Dranken, lunch dag 1, persoonlijke uitgaven, vrijblijvende fooien voor chauffeur, gids(en) enz.,
massages of andere verzorgingsprocedures, eventuele toeslagen voor brandstof of bagage,
reis- en/of annuleringsverzekering.
NETTOPRIJS
voor dit pakket, op basis van 20 deelnemers :
bij verblijf met 2 in een 2-persoonskamer = 949,00 €
verblijf alleen in een 2-persoonskamer
+ 105,00 €
Deze prijs kan nog wijzigen, afhankelijk van het aantal
deelnemers, hoe meer deelnemers, hoe goedkoper.

PROGRAMMA:
Dag 1 : Vlucht Zaventem – Wenen = OCHTENDVLUCHT. Kort bezoek aan Bratislava, transfert naar
Sojka resort – welkomstdrink – toewijzing kamers – avondmaal – overnachting.
Dag 2 : Na het ontbijt vertrek vanuit het hotel naar de voet van de Lage Tatra, met als eindpunt een
naburig dorp en terug naar ons resort – avondmaal – overnachting.
Dag 3 : Ontbijtbuffet en per autocar naar Ruzomberok. Wandeling in de Fatra, naar een door Unesco
beschermd bergdorpje – pick-nick en via volkstuintjes terug naar beginpunt. Terug naar ons resort –
avondmaal – overnachting.
Dag 4 : Ontbijtbuffet. Gevarieerde uitstap dag.
Vlottentocht op de Orava-rivier. Bezoek aan de
gelijknamige burcht. Na de lunch naar het openlucht
museum van Zuberec waar we tweehonderd jaar terug
keren in de tijd in een mooi en natuurlijk kader.
Terug naar Sojka – avondmaal – overnachting.
Dag 5 : Ontbijtbuffet. Vervoer naar Prosiek, ons
vertrekpunt voor de “Canyon wandeling” Vandaag wandelen we door 3 verschillende landschappen,
een canyon, een bergweide en via een beukenbos naar ons eindpunt.
Terug naar ons resort – avondmaal - overnachting.
Dag 6 : Ontbijtbuffet. Transport met onze vertrouwde autocar naar de kabelbaan die ons naar de
toppen van de Lage Tatrabergen brengt. Terug naar Sojka voor een typische folklore avond met
maaltijd, lokale muziek en zang – overnachting.
Dag 7 : Ontbijtbuffet . Vervoer richting Hoge Tatra gebergte, waar we van aan het gletsjermeer
Strbske Pleso naar het hoger gelegen bergmeer van Popradske Pleso en terug wandelen via een
“symbolisch kerkhof”. Terug naar ons resort – avondmaal – overnachting.
Dag 8 : Ontbijtbuffet . Terugreis. Na een aangename kennismaking met deze onbekende bestemming
verlaten we Slowakije en gaat het terug huiswaarts. Terugvlucht.
De dagen kunnen gewisseld worden ingevolge onvoorziene omstandigheden en de weersgesteldheid.

Deze reis wordt verzorgd in samenwerking met Sojka resort – Malatiny – Slowakije.
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