Haacht, 15 juni 2013
Beste bridgevrienden,
Na onze geslaagde Heer-sur-Meuse expeditie van vorig jaar, wenden we voor ons
najaar-bridge-weekend dit jaar de steven richting Eifelland in Duitsland.
Van donderdag 8 november tot maandag 11 november hebben we voorlopig 26
kamers gereserveerd in Hotel Laufelder Hof in Laufeld, een lieflijk dorpje in de Eifel
op +/- 250 km van Haacht.
Wandelend langs kronkelende beekjes en met loofboom begroeide heuvels is het in
deze streek heerlijk ontspannen. Uitstapjes zijn mogelijk naar Strohn, het wijndorpje
Wittlich en iets verder naar het stadje Cochem.
Wie internet heeft kan het hotel alvast eens "googelen" , www.laufelder-hof.de
In het hotel zijn 26 kamers (16 tweepersoons- en 10 éénpersoonskamers) voor ons
beschikbaar. Indien alles volzet is, hebben we nog een beperkt aantal kamers in een
Gasthaus op 100 meter van het hotel.
We hebben voor u een prijs bedongen in half pension van €159 per persoon in een
tweepersoons- en € 177 in éénpersoonskamer.
Inbegrepen zijn een ontbijbuffet, 2 maal 's avonds een driegangenmenu en éénmaal
een avondbuffet. Het overdekt zwembad en de sauna zijn gratis ter beschikking.
Nadat we zelf vooraf een bezoekje hebben gebracht, knutselen we een
gezellig programma-voorstelletje bij mekaar met voor elk wat wils. Als vaste waarde
mag de quiz van Jos uiteraard niet ontbreken.
Onze definitieve reservatie moet gebeuren eind september. Tegen uiterlijk 20
september schrijft u in door storting van € 60 per deelnemer op rekeningnummer
BE10 7755 9864 3504 van BC Haacht, met vermelding Laufeld
Vorig jaar hebben we tot onze spijt, wegens volzet, enkele inschrijvingen moeten
weigeren. Ook dit jaar geldt de regel :" Wie eerst zaait, eerst maalt".
Wij hopen dat jullie ons voorstel smaken en er in groten getale zult bij zijn.
Voor verdere vragen zijn we graag ter beschikking. Contactpersoon voor dit weekend
is Bob (bobvst@telenet.be )
Het bestuur

