vzw
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Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Zondag 15 april 2018, wij wandelden in de Getevallei -‘het Vinne’, in Zoutleeuw.
Onze tweede wandeling van dit jaar was weer een schot in de roos. Zowel in de voormiddag als in de
namiddag waren wij getuigen van de eerste lentebloesems. De mooi aangelegde knuppelpaden van
‘Het Vinne’ en de afwisselende wandelpaden waren tevens de knooppunten die ons van het
provinciaal domein naar het centrum van Zoutleeuw brachten. Tijd voor een terrasje in de zon dan, en
via een grote ‘vinnewandeling’ terug naar ‘Het Vinne’.
Zondag 24 juni 2018, wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen (herinnering).
Praktisch : vertrek op zondag 24 juni 2018 om 8 uur aan het rond punt in Wommelgem, met een luxe
autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 45,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie
en avondmaal in Taverne Relax.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via e-mail (info@austriafreunde.be), en per kerende
bevestigen door storting van het overeenstemmende bedrag op bankrekening BE50 7765 9077 0618,
van Austria Freunde zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Raadpleeg ook vorige brief (april).
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.
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 fruitwinkel, met luxe autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 90,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie,
middagmaal, zoals beschreven en toegangsticket 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.
Zoz

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.
Wegens gebrek aan belangstelling, slechts 20 gegadigden, zien wij ons genoodzaakt het geplande
weekend op 20 en 21 oktober met bestemming Wirtzfeld/Bütgenbach te annuleren. Gestorte
voorschotten worden teruggestort. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze beslissing.

Zaterdag 24 november 2018
Schöne Grüsse aus dem Zillertal met de Original Zillertaler,
in de Orangerie van Hof van Reyen, Oudebaan 39, Boechout, raadpleeg de flyer !
Noteer in uw agenda:
Zondag 27 januari 2019, ‘Prosit Neujahr 2019’ met het Miljan Trio
in Hof van Reyen, niet te missen !
Van zondag 10 tot zondag 17 februari 2019
Achtdaagse wintervakantie in Ehenbichl (Reutte).
Tijdens het winterseizoen 2018-2019, bieden wij de negenentwintigste editie van een wintervakantie
onder vrienden aan. Op algemene aanvraag en omwille van het grote succes dit jaar (2018), hebben
wij andermaal voor Tirol gekozen, meer bepaald Ehenbichl (Reutte).
Ehenbichl, aan de Lech gelegen, heeft met zijn uitstekende ligging zeer veel te bieden. Ideaal voor
een wandelingen naar almen of idyllische plaatsen aan het begin van het mooie Lechtal.
Puur natuur, op en top Tirol ! het kan alleen maar positief zijn.
We stationeren ons een week in het gastvrije Familiehotel Maximilian bij de Familie Koch
www.hotelmaximilian.at gewaardeerd om de uitstekende regionale en Oostenrjkse keuken.
Een blij weerzien met de Familie Koch, 20 jaar na datum, de winterreis in januari 1999.
Dè ideale gelegenheid dus om vandaag nog te reageren op dit aanbod met een totaal nieuw
programma. Austria Freunde kiest daarbij steeds voor de beste hotels, in het belang van haar leden.
Zondag 10 februri 2019: vertrek aan het rond punt te Wommelgem, parking achter de fruitkwinkel, om
6 uur, met luxeautocar Reizen Lauwers, Boechout, autocarmachtiging nr. A4322.
Zondag 17 februari 2019: terugreis en aankomst aan het rond punt te Wommelgem tussen 21 en 22 u.
Hotelarrangement en programmamogelijkheden:
Alle kamers met douche of bad, WC, flat-TV, telefoon, wifi. Lift, hotelbar en Stube met leeshoek.
Uitgebreid ontbijtbuffet met regionale produkten, halfpension met 3-gangen keuzemenu, saladebuffet,
1x fondue avond, 1x Tiroler Bauernbuffet met Volks- en dansmusik.
Gratis Sauna/dampbad,infrarotkabine.
Op het programma o.a. zorgvuldig uitgestippelde natuurwandelingen, bezoek aan highline 179, de
langste hangbrug van de wereld met museum, Pferdenschlittenfahrt, Eisstockschiessen met
Glühwein, Laternenwanderung, Schneeschuhwanderung, winkelen in Reutte.
Prijs: € 790,00 per persoon op basis van tweepersoonskamer.
Inbegrepen: reis met luxe autocar heen en terug (Reizen Lauwers, Boechout), half-pension in
Hotel Maximilian, Ehenbichl, met alle faciliteiten zoals beschreven, drinkgeld reisleiding en chauffeur.
Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer: € 70,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inschrijven: aanmelden op het secretariaat, tel.: 03-440.88.36 - info@austriafreunde.be.
Vervolgens binnen de vier weken uw deelname bevestigen door storting van een voorschot van
€ 200,00 per persoon, op de bankrekening van Austria Freunde, BE50 7765 9077 0618 (bij
Belfius). Haast u, wacht niet tot morgen, de plaatsen zijn immers beperkt! Reageer nu !
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interesse hebt, gelieve
samen met het voorschot € 31,50 p.p. of € 34,50 p.p. te storten met vermelding ‘+ verzekering’.
Hotel Maximilan, Familie Koch, A- 6600 Ehenbichl/Reutte – www.hotelmaximilian.at
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