AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 9 september 2018
Al wandelend van Wenduine naar ‘das Fest der Schlager- und Voksmusik in Blankenberge
’t Is zo eens iets anders, een Kustwandeling met als einddoel, een concert in Zaal Cul’thuis, Floreal te
Blankenberge, met tal van Schlagers en Volksmusik, gebracht door Duitstalige artiesten.
Iedereen kan mee, ook niet-wandelaars, ook niet-concert liefhebbers.
De tradionele ochtendkoffie staat klaar in ‘Taverne Pergola’ in Wenduine. Van hieruit vertrekt ook onze
wandeling langs een Kust en duinenweg, door Wenduine en Blankenberge, ca 6,50 km, max. 2 uur, tot aan
Floreal (Blankenberge), waar onze middaglunch klaar staat:
•
•
•
•
•

Frisse zalmcoctail “Belle Vue”
Gepaneerde pladijsfilet met verse tartaarsaus, fris slaatje en frietjes
Soesjes overgoten met chocoladesaus
Koffie
Inclusief 1 drankje naar keuze (water, soft, pils, Hoegaerden of glas witte of rode wijn).

Om 14u30 maken we ons klaar voor een uniek concert, in de mooie zaal van deze instelling. Wij hebben de
vorige editie, september 2017, persoonlijk mogen beleven en ons besluit stond onmiddellijk vast.
Dit is iets voor ons Austria Freunde, dit moet iedereen eens meegemaakt hebben en zie het is bijna zo ver.
15 uur: volgende artiesten treden aan:
Die Schäfer, Angela Wiedl, Alex Pezzei en publieks lieveling en veelzijdig artiest, Rudy Giovannini.
Niet-concertgangers kunnen vanaf dan op eigen houtje wandelen, terrassen, een dagje uitwaaien aan zee.
Na het concert, omstreeks 20 uur is het tijd om huiswaarts te keren, de bus bleef heel de dag ter plaatse. De
niet-concertgangers vervoegen zich bij de rest van de groep.
Praktisch: vertrek op zondag 9 september 2018 om 7u30 aan het Rond punt in Wommelgem, parking achter
de fruitkraam, met luxe autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 90,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie,
middagmaal, zoals hierboven beschreven en toegansticket voor ‘Das Fest der Schlager- und Volksmusik’.
Of ! voor niet-concertgangers, prijs: € 45,00. Duidelijk vermelden bij inschrijving !
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via info@austriafreunde.be, en bevestigen door storting van
het overeenstemmende bedrag op bankrekening BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde vóór 15
augustus en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Programma :
• Koffie in Taverne Pergola in Wenduine
• Kust- en duinenpadwandeling
• Middagmaal in Floreal te Blankenberge
• Concert, das Fest der Schlager- und Volksmusik in Floreal
• Terug naar Antwerpen.
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