SPEL dagtocht Kerstmarkt 2015 in Koblenz
Der Weihnachtsmarkt in Koblenz.
Uit de respons van voorgaande jaren weten we dat er
een voorkeur is voor het bezoeken van kerstmarkten
(Weihnachtsmarkten) in het aangrenzende Rheinland
en dan in een plaats waar naast de kerstmarkt ook
voldoende mogelijkheden zijn om de tijd anders te
besteden dan alleen op de markt. Bovendien moet het
een kerstmarkt zijn die op alle dagen van de week
open is en op redelijke afstand ligt. Inmiddels hebben
we de afgelopen jaren al een aantal steden bezocht
die aan die criteria voldeden. Voor dit jaar was het
even puzzelen en vervolgens is onze keuze gevallen
op Koblenz. Weliswaar niet meteen naast de deur,
maar toch op redelijk afstand. In ieder geval een Weihnachtsmarkt in een gezellige stad die bovendien
van alles meer te bieden heeft dan alleen de kerstmarkt.

KEUZEDATA.

Er zijn drie keuzedata, nl.: dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 december 2015.
De inschrijving staat open voor leden van SPEL met partner, alleenstaanden kunnen zich laten
vergezellen door één introducé(e).
PROGRAMMA (onder voorbehoud).









Vertrek bus vanaf 7:30u afhankelijk van opstapplaats.
In de bus wordt per inschrijving een informatieset uitgereikt.
O.m. een plattegrond van Koblenz; een mapje met suggestie voor een stadswandeling;
informatie over de Weihnachtsmarkt, shopping en horeca.
Aankomst Koblenz-Centrum tussen 10:30u en 11:00u.
De voor- en namiddag zijn vrij te besteden.
Ter afsluiting van de dag is er een diner (inclusief).
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Geplande tijd van aankomst eerste opstapplaats in Limburg vanaf 20:30u.
De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 30,00 per persoon.
Door SPEL wordt geen reis/ongevallenverzekering afgesloten.
Indien u dit wenst, dient u hiervoor zelf zorg te dragen.
Deze dagtocht wordt uitgevoerd door C&O-Travel (ANVR, SGR en Calamiteitenfonds).

Aanmelden.
Het volledig ingevulde inschrijfformulier dient vóór 18 november 2015 in ons bezit te zijn.
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Indien volgeboekt ontvangen de niet ingedeelde inschrijvingen daarvan per ommegaand
bericht. Om reden van het maximum aantal deelnemers op de resp. reisdagen dient u een
1ste , 2de en 3de keuzedatum op te geven. Per dag is het maximum aantal 100 en het
minimum per bus is 45. Ruim voor vertrekdatum ontvangt u bericht met de voor u van
toepassing zijnde datum, opstapplaats met vertrektijd en eventuele bijzonderheden.
Deelnamevoorwaarden.
Uw toegekende deelname is bindend. Dat wil zeggen dat bij onverhoopte afzegging uwerzijds
SPEL geen reissom kan restitueren. Als u over een doorlopende annuleringsverzekering
beschikt, kunt u in voorkomend geval mogelijk via uw verzekering restitueren.
SPEL biedt om organisatorische reden zelf geen optie annuleringsverzekering aan.
Contactpersonen voor deze dagtocht
Peter Muyres
tel. 045-5752661
Henk Könnemann
tel. 043-3624631
Lucienne Schwanen tel. 046-4370018

van SPEL zijn:
email: peter@muyres.nl
email: h.konnemann@kpnmail.nl
email: l.schwanen@hetnet.nl

zie verder ommezijde en het inschrijfformulier Kerstmarkt Koblenz 2015

AANVULLENDE INFORMATIE
Opstapplaatsen.
Opstapplaatsen zijn:
Venlo-Blerick / Maasbracht / Urmond / Maastricht en Kerkrade.
SPEL geeft geen parkeeradvies. Behalve voor de parkeerplaats in Maasbracht bij Clauscentrale
omdat dit een afgesloten terrein is.
Parkeren Maasbracht Clauscentrale.
SPEL heeft in goed overleg toestemming om hier onder voorwaarden te parkeren.
Parkeren uitsluitend op het benedenterrein.
Verder is er het verzoek om, de met borden aangegeven, 30-km-zone te respecteren.
Over keuzedagen en opstapplaatsen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers voor een bepaalde opstapplaats op een bepaalde dag,
kan het zijn dat we vanwege een effektieve routeplanning niet alle opstapplaatsen op alle
dagen doen. Opgave van meerdere dagen is ook daarom wenselijk.
Uit- en instapplaats in Koblenz.
In de bus ontvangt u van de reisbegeleider, aan de hand van het uitgereikte plattegrondje van
Koblenz, gedetailleerde informatie over de uit- en instapplaats in Koblenz.
Restaurant afsluitend diner.
Restaurant Jansen in Kirchherten bij Bergheim aan de A61.
Voor de meeste Spel’lers is dit een welbekend adres.
INTERNET.
Behalve de informatie die u straks in de bus ontvangt is het handig om alvast een kijkje te
nemen op de volgende internetsite(s).
Stadt Koblenz: www.Koblenz.de/tourismus
Kijk bij Veranstaltungskalender in Dezember <Weihnachtsmarkt>.
Verantwoordelijk TOUROPERATOR:
C&O-Travel, Locht 40, 6466GW Kerkrade (SGR, ANVR en Calamiteitenfonds).
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het beschikbaar stellen van het in deze
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Voor weergave in kleur zie internet:
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