UITNODIGING
De Belgische Berner Sennenclub nodigt U uit op haar

11° BERNER SNEEUW(?)WEEKEND
IN DE EIFEL (D)
Welke plaatsvindt van woensdag 21 tot zondag 25 februari 2018
In Hotel Zum-Alten-Forsthauss
Germeter 49 te 52393 Vossenack (Hürtgenwald) in de Eifel te Duitsland
Prijs : Het hotel
hotel geeft een extra korting voor een trouwe klant !!
PRIJS voor 4 nachten in een TWEEPERSOONSKAMER = 180,00
180,00 Euro per persoon
PRIJS voor 3 nachten in een TWEEPERSOONSKAMER = 135,00
135,00 Euro per persoon
PRIJS voor 2 nachten in een TWEEPERSOONSKAMER = 90,00
90,00 Euro per persoon
PRIJS voor 4 nachten in een EENPERSOONKAMER = 180,
180,00 Euro
PRIJS voor 3 nachten in een EENPERSOONKAMER = 135,00
135,00 Euro
PRIJS voor 2 nachten in een EENPERSOONKAMER = 90,00
90,00 Euro
(de prijzen zijn steeds op basis van half – pension = uitgebreid ontbijtbuffet + avondeten.
Meestal is het avondeten een warm buffet met saladbar)
Prijs voor de hond = + - 6,00 Euro per hond per nacht en kürtaks +- 2,00 Euro per persoon
per nacht zijn NIET inbegrepen!! (is ter plaatse te betalen – dit bedrag dient NIET mee gestort
te worden op de bankrekening van de BBSC !!)
De honden mogen normaal mee op de kamer.
Faciliteiten : in het hotel kan men GRATIS gebruik maken van het
binnenzwembad en sauna. GRATIS parkeerplaats voor het hotel.
Inschrijvingen en betalingen : er dient op voorhand ingeschreven EN betaald te worden VOOR
10/01/2018 !! op Bankrekening:
IBAN: BE04 7330 2132 0731
BIC : KREDBEBB van de BBSC !!
Elke reservatie voor de kamers is op aanvraag!! Eerst is eerst!!!!
Indien uw betaling op 10/01/2018 niet op de bankrekening van de BBSC staat kan uw
inschrijving NIET aanvaard worden en kunnen er geen kamer(s) worden geboekt!
Inschrijving en betaling
betaling met vermelding van het aantal kamers en personen
ersonen + de namen van de
deelnemers + het aantal nachten(en
nachten datum van aankomst)
Planning : woensdag, donderdag,vrijdag, zaterdag en desgevallend zondag kan er alleen, of in
groep, gewandeld worden (of een uitstap gemaakt worden).
S’avonds gezellig samenzijn in de bar van het hotel of in de omgeving!?
Dit is allemaal naar eigen keuze. Men doet waar men zin in heeft!
De vorige EifelEifel-weekends waren een succes. Dus wees er snel bij !!!!!
Inschrijvingen bij :
De Buyser Monique
Liefst per é-mail: Activiteiten@Berner-Sennen.Be of Lucas.Verberckt@Telenet.Be
Of per telefoon: 0473/821.920 en dit na 14:00 uur

