
UITNODIGING WE-uitstap Vrienden van Bacchus 21-22-23 maart 2014  
Beste Vrienden van Bacchus, 
 
Dit jaar gaat ons weekend naar de Moezel. Het wordt een 3-daags weekend: vrijdag, 
zaterdag en zondag.   
 

Praktische afspraken en programma ; 
 
Vrijdag 21 maart  
7.00 u :  vertrek van de eerste opstappers aan de busmaatschappij Veltem.  

   Adres : M J B Coach BVBA, Binnenstraat 45 - 3020 Veltem-Beisem (Herent)  
             Tel:016 48 84 13  GSM:0475 94 03 18 

   De volgende halte: Kessel-lo carpoolparking, gelegen tussen de     
   Aarschotsestw. en Kesseldal aan de oprit (richting Aarschot)van de E314 

8.00 u:    In Alken bij Bacchus, Molenstraat 2, 3570 Alken,  
    We ontbijten op de bus en volgen verder het programma.   

12 u :      Aankomst en middagmaal in Bendorf  
14 u :      Vlindertuin en Schloss Sayn in Bendorf (in 2 groepen)  
16.30 u : Naar Alken aan de Moezel 
17 u :      Kamerverdeling  in Hotel Burgcafé 
18.30 u : Avondeten in het hotel 
20 u :      Wijnproeverij  bij Barni - Michael Wegrzynowski in Alken 
 
Zaterdag 22 maart :  
8.30 u :   Ontbijt in hotel 
               Winningen, bekend van de terassenwijnbouw rondleiding + proeverij  
13 u :      Middagmaal in Winningen  
15 u :      Jungweinprobe in Oberfell 
               Avondeten in hotel,  amusement met muziek in hotel  

Zondag 23 maart : 
8.30 u:    Ontbijt, koffers inpakken, eventueel wandeling in Alken langs de Moezel 
10.30 u : Wijnproeverij bij Hammes met Winzerplatte 
13 u :      Moosemanfest in Alken a/d Moezel 
17 u :      Naar huis 
               In Alken rond 20.30 u - In Leuven rond 21.30 u 
 
Prijs voor het WE 
Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn.  
Lidgeld Vrienden van Bacchus: € 15 per jaar per deelnemende persoon.    
Dubbelkamer : € 250/persoon;  éénpersoonskamer + € 30. 
Dit tarief is inclusief: verblijf 3 dagen/2 nachten met ontbijt, inkomprijzen, bezoeken 
musea, het vervoer, de maaltijden en wijnproeverijen t/m zondagmiddag. 
Niet inbegrepen: extra persoonlijke kosten vb. persoonlijke dranken en aankopen. 
 
Graag ontvangen we een voorschot van 100 euro/persoon uiterlijk maandag  
3 februari op rekening nummer BE62 9796 5583 2361 van “De Vrienden van 
Bacchus”.  Wie snel betaalt, is zeker dat hij/zij erbij zal zijn. 
Het resterend bedrag dient gestort te worden, uiterlijk maandag 10 maart 2013.  
 
Vriendelijke groeten van Bacchus,  
Luc Schoonjans,  
Gsm: 0474/74 10 27     tel. thuis: 011/31 49 67      
e-mail: mailto: luc_schoonjans@hotmail.com  of  bacchus@vrienden-van-bacchus.be  
Kijk ook op de website :  www.vrienden-van-bacchus.be 


