Vzw Tongerse Wandelvrienden 2052

Tongeren, 10 juli 2022.

Beste Wandelvrienden,
Wat hebben we een geweldige vakantie gehad in Sankt-Moritz. Mooie wandelingen, heerlijk weer,
lekker eten en een gezellige groep. Iedereen kon doen wat hij of zij wou, met of zonder gids er was
voor iedereen wel iets. In een woord alles was alles perfect. Ook een dikke merci aan onze reisleiders
Wilfried en Jenna, ze doen dat nog steeds met hart en ziel voor de Tongerse Wandelvrienden.
We hebben in Zwitserland niet stil gezeten. Ter plaatse heb ik van Intersoc de bevestiging gekregen
dat we volgend jaar naar Flims kunnen en dat van 17 tot 25 juni 2023. 9 dagen en 8 nachten voor een
prijs all-in van 1.267 € per persoon. Voor een single kamer is er een toeslag van 160 €. Mag ik wel
vragen om zoveel mogelijk een kamer te delen, want de singlekamers zijn beperkt. Het is maar een
klein hotel dat we voor onze groep alleen zullen hebben. Wacht niet te lang om je voor deze reis aan
te geven, want vol is vol.
Volgend jaar staat ook een reis naar Oostenrijk, Filzmoos, gepland van zondag 27 augustus tot en met
zondag 3 september 2023, 8 dagen, 7 nachten. De prijs voor deze wandelvakantie is nog niet gekend.
Heb je interesse voor deze reizen, stuur dan een mailtje naar onze club met adres:
wsv.tongersewandelvrienden@gmail.com of u kan zich opgeven aan iemand van het bestuur.
Nu maken we ons klaar voor onze Eburonentocht van 15 augustus in Tongeren. Iedereen is weer van
harte welkom op onze wandelingen en de mooie parcours. Voor onze leden is er weer een gratis
inschrijving.
Voor onze busuitstap op zaterdag 1 oktober 2022 naar het Zonïenwoud, met startplaats van de
wandelingen in Tervuren. Aanmelden kan door 10 € over te maken aan onze club, op
rekeningnummer BE11 0689 3234 6748. Als je nog helpersbonnen of stempelkaarten hebt (met elk
een tegenwaarde van 3 € per stuk), mag je die in mindering brengen voor een maximumbedrag van
9 € per persoon.
Het bestuur wenst jullie een zonnige en mooie zomer toe.

Sportieve groeten,
Rina en het Bestuur.
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