
HULDENBERG   
  DE DRUIVENTRIPPERS 

 

UITNODIGING VOOR ONZE 4-DAAGSE trip naar Berdorf, Klein Zwitserland in het 

Groothertogdom Luxemburg van 16/09/2019 tot 19/09/2019 met autocarreizen 

Veronica. 

Onze jaarlijkse midweek gaat dit jaar door in Berdorf.  Verplaatsing met een reisbus van 

reizen Veronica (vergunningsnummer 5009).  Inschrijven kan tot 20 JUNI 2019. 

Ons hotel ‘Le Bisdorff’ is gelegen in het natuurgebied “Klein Zwitserland’ 

in het Groothertogdom Luxemburg.  De omgeving biedt prachtige 

wandelmogelijkheden.  Het hotel beschikt over een zwembad/sauna en 

een prachtige tuin. Gratis wifi.  De keuken biedt uitstekende Franse en 

Luxemburgse gerechten 

 

Wij hebben voor u volgend programma samengesteld : 

Dag 1 Vertrek rond 8:30 uur.  Bij aankomst in het hotel is er een lichte lunch voorzien (begrepen 

in de prijs).  In de namiddag bezoeken we het kasteel Beaufort op 

een tiental kilometer van het hotel gelegen.  Daarna nog 

gelegenheid voor een natuurwandeling van 1 uur in de nabijheid van 

het hotel. 

 

 

Dag 2 : Voormiddag : De wandelaars wandelen van Berdorf naar Echternach, de niet-wandelaars 

bezoeken de Aquatoren in Berdorf (facultatief), vrij middagmaal 

in Echternach.  In de namiddag geleid bezoek aan Echternach. 

 

 

 

 

Dag 3 : Voormiddag: Voor de wandelaars, wandeling van ongeveer 7 km, de niet-wandelaars 

bezoeken het Oven en 

IJzermuseum in Hüttingen 

(Duitsland), daarna met de bus 

naar Trier voor een vrij 

middagmaal en een bezoek aan 

de stad. 
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Dag 4: In de voormiddag vertrekken we naar Luxemburg stad voor een bezoek aan de stad met 

gids en een vrij middagmaal, daarna terug naar de afstapplaatsen. 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan door bijgevoegd inschrijvingsformulier te bezorgen aan  

Maurits Borgenon – Renierstraat 11 – 3040 Huldenberg Tel : 016/47.35.18 

Jean-Pierre De Becker – Dorpsstraat 21 – 3040 Neerijse Tel : 0475/49.37.45 

Rita Ickx – Wingeveld 39 – 3390 Sint-Joris-Winge Tel : 016/63.49.37 

Roger Van Asbroeck – Langerodestraat 39 – 3040 Neerijse Tel : 016/47.70.25 

 

Of per elektronische post aan debeckerjp@gmail.com 

 

En een voorschot van 150 euro per persoon over te schrijven op : 

Rekening BE23 1030 3038 2791 van vtbKultuur met vermelding : Berdorf 

Op deze meerdaagse reis kunnen alleen leden van vtbKultuur of Gezinssport Vlaanderen 

inschrijven. 

Uiterlijke inschrijvingstermijn : 20/06/2019, er wordt voorrang verleend aan deelnemers van 

vorige jaren, daarna volgens volgorde van inschrijving.   

MOEST U VORIGE JAREN VAN DE PARTIJ GEWEEST ZIJN EN NU VERHINDERD ZIJN OM 

MEE TE GAAN, LAAT DAN ZO SNEL MOGELIJK IETS WETEN. 

 


