AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zondag 24 juni 2018, wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen.
De wandeling van vandaag herinnert ons aan juni 2016, wij ontdekken echter een nieuw en ander traject.
Wij ontdekken akkers, eiken-berkenbosjes, dood hout, vijvers en vennen en verschillende plantensoorten.
Bovendien zorgt het gevarieerd landschap voor een aangename afwisseling tijdens het wandelen.
Ons tasje koffie met koek staat klaar in de Taverne Relax bij onze vrienden Eric en Marleen in Zonhoven.
Van hieruit vertrekt ook de wandeling door bos en hei en natuur, de Holsteenbron, variatie troef.
Onze meegebrachte picknick gebruiken we op het terras en/of in de cafetaria van de Camping Holsteenbron,
diverse bieren, warme en koude dranken naar ieders wens.
Na deze middagpauze gaat onze wandeling verder langs heide, bos en vennen.
Voor het avondeten worden we terug verwacht in Taverne Relax met volgend menu:
Verse dagsoep
Kip met appelmoes, kroketten en een slaatje
Koffie.
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 Taverne Relax, zoals hierboven beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via e-mail (info@austriafreunde.be), en bevestigen door
storting van het overeenstemmende bedrag op bankrekening BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde
vóór 12 juni 2018, en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Wandelen kan je alleen, maar wij doen het in groep. Meteen ook goed voor je sociale leven ……
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