info@kvlvberlaar.be
www.kvlvberlaar.be
www.facebook.com/berlaarkvlv
Rekening: BE38 7332 0211 3472

Fietsdriedaagse naar Luycksgestel
Van maandag 17 tot woensdag 19 juni 2019
Van maandag 17 tot woensdag 19 juni trekken we er voor drie dagen met de fiets op uit naar Luyksgestel,
gelegen net over de Nederlandse grens, ongeveer 10 km voorbij Lommel.
Programma:
Dag 1: We vertrekken om 8.30 u. met de fiets vanuit Berlaar.
We fietsen door onze mooie Kempen via Geel en Mol naar Luyksgestel. We fietsen langs een
gedeeltelijk zelf uitgestippelde route en de fietsknooppunten. Na ongeveer 65 km bereiken we onze
bestemming.
Dag 2: We maken een fietstocht door de mooie natuur rond Valkenswaard. De afstand en de route hangt
af van de weersomstandigheden en bedraagt max. 60 km.
Dag 3: Na een heerlijk ontbijt fietsen we langs een uitgestippelde mooie route via Retie, Kasterlee en
Lichtaart huiswaarts (ongeveer 65 à 70 km).
Onderweg voorzien we de nodige stops.
We nemen een lunchpakket mee voor de eerste middag onderweg.
Bagage nemen we mee in onze fietstassen.
Overnachtingsadres:
Hotel “De Drie Linden” in Luyksgestel
www.dedrielindenluyksgestel.nl
Inbegrepen:
Dag 1: drank onderweg – avondeten: 3-gangenmenu – overnachting
Dag 2: ontbijt – drank onderweg – lunch – avondeten – overnachting
Dag 3: ontbijt – drank onderweg – lunch
Water bij avondeten + 1 consumptie ‘s avonds
Aantal deelnemers: Maximum 25 personen.
Inschrijven:
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 ̶ tel.: 03/482.44.45 ̶ e-mail: hildavantomme@telenet.be), ten laatste
tegen vrijdag 10 mei.
Dan moet het definitieve aantal kamers vastgelegd worden.
Kostprijs:
KVLV-leden: 200,00 € ̶ Niet-leden: 225,00 €
Betalen doe je door overschrijving op de rekening van KVLV Berlaar: BE38 7332 0211 3472, met vermelding
van “Fietsdriedaagse”.
Voorschot: 50,00 € te betalen ten laatste tegen vrijdag 10 mei.
Saldo: 150,00 € voor KVLV-leden en 175,00 € voor niet-leden te betalen ten laatste tegen vrijdag 7 juni.
Let op: KVLV-leden zijn verzekerd via hun lidmaatschap, niet-leden zijn niet verzekerd.

