Exclusief voor leden van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee
Vijf daagse all inclusive reis van 14 mei tot en met 18 mei 2018.
Bestemming:
Hotel Am Wall
Dasselwal 19
59494 SOEST
DUITSLAND

Niet al te ver van huis en ingeklemd tussen Sauerland en Teutenburgerwoud ligt
Soest in de deelstaat Noordrein-Westfalen.
Aan de rand van het middeleeuwse stadje Soest, met zijn kromme straatjes en
gezellige pleintjes met winkeltjes en cafeetjes, ligt het hotel Am Wall. Het hotel is
sfeervol ingericht en beschikt over een restaurant, en bar, een receptie, een lift en een
terras met tuinen.
De comfortabel ingerichte kamers zijn
allemaal voorzien van draadloos
internet, satelliet televisie, telefoon, een
zitje en een badkamer met douche en
toilet.
We reizen in een luxe touringcar die is
voorzien van verstelbare stoelen met
voetsteunen, een koffiebar, toilet,
koelkast en airconditioning en natuurlijk
een ervaren chauffeur/reisleider.
Maandag 14 mei 2018
We vertrekken om 9.30 uur vanaf het terrein van Tieleman Keukens aan de Korendreef
15 in Middelharnis. We rijden dan eerst naar Genderingen aan de grens bij
’s Heerenberg en gaan daar genieten van een heerlijke koffietafel. Na de lunch rijden
we door naar Soest.

Na het inchecken gaan we aan tafel voor de eerste culinaire kennismaking middels een
heerlijk diner. De drankjes zijn van 17.00 tot 24.00 uur bij de prijs van dit arrangement
inbegrepen. Omdat we allemaal best wat vermoeid van de reis zullen zijn, is de avond
verder vrij en kunt u desgewenst zelf iets ondernemen.
Dinsdag 15 mei 2018
Na het ontbijt bent u vrij. Er wordt wel een
wandeling met een Nederlandstalige gids
georganiseerd door het centrum van Soest.

Na de lunch maken we een
excursie naar de wereldberoemde
Warsteiner brouwerij
Hier krijgt u een goede indruk hoe het bekende bier gebrouwen wordt middels een
rondleiding met een treintje. Een brouwerij die van generatie op generatie wordt
doorgegeven moet in de toekomst investeren. Voorbeelden hiervan zijn een eigen
privéspoorweg, containerterminal en energiecentrale om de uitstoot van CO2 te
verminderen. In 2015 is de brouwerij uitgeroepen tot een van de meest duurzame
bedrijven van Duitsland. Uiteraard kunt u ook nog proeven. Mensen die geen bier lusten
krijgen iets anders aangeboden.

Na het diner wordt er een quiz georganiseerd. Ook nu weer van 17.00 tot 24.00 uur zijn
de drankjes gratis.

Woensdag 16 mei 2018.
Na het ontbijt gaan we naar Willingen en bezoeken we een glasblazerij. Daarna zijn we
vrij om even te wandelen en het centrum te bezoeken en is er tijd om de meegenomen
lunchpakketten te nuttigen. Vervolgens gaan we naar de
Diemelsee. Dit meer ligt verscholen tussen de bergen van het
Sauerland. Daar maken we een boottocht over het meer. Tot
slot gaan we via een toeristische route weer terug naar het
hotel voor het diner.
Het avondprogramma
bestaat uit een swingo.
Dit is een variatie op
bingo.
En weer hoeft u van
17.00 tot 24.00 uur niets
voor uw drankjes te
betalen.
Donderdag 17 mei 2018.
Na het ontbijt zijn we vrij om de weekmarkt in Soest te bezoeken of te wandelen in het
park.
Na de lunch gaan we op middagexcursie naar
Bad Sassendorf. Dit prachtige dorp ligt op 7
kilometer van Soest op de Heilwegvlakte. Het
dorp is van oudsher een zoutboeren dorp en
tegenwoordig een erkende mineraal- en
kuurplaats. De stad kent nog talloze
zoutwaterbronnen en staat bol van cultuur. Maak
een wandeling door de natuur van het kuurpark
met fonteinen, schilderachtige vijvers, vele
soorten bloemen en een prachtige rozentuin.
Maar bezoek ook het centrum met leuke
vakwerkhuizen.
Na het diner is er live muziek en gaan de beentjes van de vloer. Dit weer met de gratis
drankjes van 17.00 tot 24.00 uur.
Vrijdag 18 mei 2018.
Alweer de laatste dag van ons verblijf in hotel
Am Wall. Na het ontbijt is het
“koffers pakken” Omstreeks 10.00 uur nemen
we afscheid van het hotel en rijden we via een
toeristische route naar de Möhnesee.
Hier kunnen we onze lunchpakketten nuttigen
en desgewenst nog een wandeling maken

over de gigantische stuwmuur.
’s Middags rijden weer dan richting Nederland. Voordat we dan op huis aan gaan
gebruiken we eerst nog een heerlijk drie gangen diner in het ons bekende restaurant “De
Heeren van Montfoort”
Boekingsinformatie.
De prijs op basis van een twee persoonskamer is € 395,-- per persoon. De toeslag voor
een éénpersoons kamer is € 50,--. Daar komt dan nog wel een bedrag van € 5,-- per
persoon aan boekingskosten overheen . Zie uitleg hieronder.
Dit is het verblijf in het hotel Am Wall in Soest (Duitsland), op basis van vol pension en
inclusief alle hierboven genoemde activiteiten, maar exclusief een annulerings- en/of
reisverzekering. Mocht u om welke reden dan ook na boeking niet in staat zijn de reis
mee te maken dan bent u toch verplicht de volledige reissom te betalen en kan er geen
kwijtschelding op de reissom worden verleend en geen restitutie van reeds betaalde
gelden worden gedaan.
Een eventuele annulerings- of reisverzekering dient dus door u zelf te worden
afgesloten !
De boekingsprocedure gaat dit keer wat anders dan vorig jaar. Dit heeft te maken met
de garantieregeling van de SGR.
U kunt gebruik maken van het bijgevoegde aanmeldingsformulier en dit bij de O-G-O
inleveren. Wij zorgen er dan voor dat dit wordt doorgestuurd naar “BTR Reizen vof”
Geef op het formulier goed aan of er sprake is van een dieet en zet bij bijzonderheden
of u een rollator of rolstoel meeneemt.
Alle formulieren dienen uiterlijk 1 maart 2018 in het bezit van de O-G-O te zijn !
Na inlevering van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangt u van
“BTR Reizen vof” een schriftelijke boekingsbevestiging en een factuur. Op deze
factuur wordt aangegeven dat u een vooruitbetaling van € 100,-- en wanneer de totale
reissom voldaan moet zijn.
Betaling dient dan ook aan deze reisorganisatie plaats te vinden. Dus geen betalingen
aan de O-G-O doen !
Sluit uw annuleringsverzekering direct af na ontvangst van deze boekingsbevestiging!
Neem voor vragen contact op met ons secretariaat, telefoonnummer 06-5028 5629 of
via info@o-g-o.nl

