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Vierdaagse reis naar Texel
Van vrijdag 19 tot maandag 22 juli 2019
Dit jaar kozen wij voor een bezoek aan het Waddeneiland Texel en een dagje Vlieland.
Texel, het eiland waar meer schapen wonen dan mensen.
Natuur, zon, strand, culinaire proeverijen, lamsvlees, schapenkaas en bloembollen.
Voorlopig reisprogramma
1ste dag: Bezoek aan de kaasmarkt van Alkmaar met middagmaal en kort vrij bezoek aan de stad. Daarna
richting Den Helder om de overzetboot te nemen naar het eiland Texel. Avondmaal in het hotel.
Avondwandeling.
2de dag: In de voormiddag bezoek aan de kaasboerderij Wezenspyck. Middagmaal in Catharinahoeve. In de
namiddag rondrit en bezoek aan Den Burg en De Koog. Avondmaal in het hotel. Avondwandeling of vrij.
3e dag: In de voormiddag met de boot naar Vlieland (nabijgelegen Waddeneiland). Hierbij keuze tussen op
het eiland fietsen, wandelen en of mee rijden met de bus. Middagmaal. Daarna terug naar de boot.
Avondmaal in het hotel. Quiz.
4e dag: In de voormiddag met de fiets door het natuurgebied richting de vuurtoren. De anderen met de bus
naar de vuurtoren voor een korte wandeling. Middagmaal. In de namiddag o.a. een ijsjesboerderij. Richting
Berlaar met onderweg nog een avondstop.
Onze reisleidster is zoals steeds Ingeborg Van Hoof.

Hotel
Hotel De Pelikaan Texel – www.depelikaan.nl
Dit driesterrenhotel biedt je rust, natuur, ontspanning en gezelligheid in een sfeervolle omgeving, gelegen
aan de rand van een prachtig dennenbos, in de bekende badplaats De Koog.
Het hotel heeft een sauna en er is overal gratis Wifi. De kamers zijn voorzien van alle nodige comfort.

Deelnameprijs
De deelnameprijs bedraagt 425,00 € per persoon.
Bij je inschrijving betaal je een voorschot van 175,00 € per persoon.
In de prijs zijn inbegrepen: busvervoer, 3 overnachtingen, ontbijt, middagmaal en avondmaal, inkomgelden.
Voor een eenpersoonskamer betaal je een toeslag.

Inschrijven
Vermits de interesse groot is en het aantal plaatsen beperkt is (max. 30), hanteren we volgende regels:
• Enkel leden van KVLV en hun partner kunnen deelnemen.
• We verlenen voorrang aan onze vaste deelnemers, met name de KVLV-leden (en hun partner) die de
laatste 3 jaar al minstens 1 keer hebben deelgenomen. Zij krijgen voorrang tot en met vrijdag 10 mei.
• Vanaf zaterdag 11 mei mogen ook andere geïnteresseerde KVLV-leden (en hun partner) inschrijven, voor
zover er nog plaatsen vrij zijn.
• Je kan inschrijven tot 31 mei of tot de reis volzet is.
• Inschrijven kan enkel telefonisch bij Ingeborg Van Hoof (GSM: 0497/51.92.85 of 0473/81.21.22).

Betalen
Het voorschot van 175,00 € dient betaald te worden binnen de 3 werkdagen na je inschrijving, via de
rekening van KVLV Berlaar: BE38 7332 0211 3472, met vermelding van je naam en “Reis Texel”.

