Op zondag 28 september

2014 organiseren we een trip naar Parijs. Met een comfortabele

bus

vertrekken om 05.45u. stipt aan het Egelplein om rond 10 u. in Parijs te arriveren. Daar heb je 2
mogelijkheden, ofwel verken je Parijs te voet ofwel met de fiets. Een overzicht van de
mogelijkheden.
1. Parijs met de fiets met een gids.

We laden onze eigen fiets op de aanhangwagen van de bus ( elektrische fietsen zijn niet toegelaten).
In Parijs rijden we de hele dag in groep rond onder de deskundige leiding van een Nederlandstalige
gids. Er zijn maximaal 35 fietsers toegelaten, het is dus voor de rappe!!
We bezoeken een aantal highlights (Champs Elysee,Louvre, ....l.rnaar ook onbekende pareltjes van de
stad. Het traject beslaat een kleine 35 km. Er is een stopplaats voorzien voor een middagmaal (zelf
mee te brengen of ter plaatse .al of niet uitgebreid, te kopen) en nog een drankpauze.
Heb je suggesties of wil je iets echt graag bezoeken, schrijf dan je wens op de inschrijvingsstrook. Uit
de suggesties halen we dan de 5 meest voorkomende.

2.Parijs te voet met een gids

Na aankomst in de lichtstad ga je onder leiding van een Nederlandstalige gids te voet en met de
metro op verkenning in de lichtstad. Alle hoogtepunten komen aan bod. Vanwege de beperkingen
van het stappen kan je hier geen bezoeksuggesties opgeven.
Kostprijs 50 EUROvoor leden en 55 EUROvoor niet-leden (inbegrepen vervoer, gids, fooi, drankje).

Deze uitstap is niet alleen voor KWB-leden. Spreek gerust familie en vrienden aan.
Praktische info: zie ommezijde!

(bewaar

dit briefje)

}(============================================================================
INSCHRIJVINGSSTROOK
af te geven bij Eddy,Zwanenlaan 51 vóór 21 september

Naam:
de uitstap te voet:
de uitstap met de fiets:

schrijft in met
x €50 (leden) én/of
x €50 (leden) én/of

personen voor

x €55 (niet-leden) dus totaal.C
x 55€ (niet-leden)

Dit willen we op onze fietstocht graag te zien krijgen:

2014!!

.

dus totaal.ê.,
.

.

Praktische info

Datum: zondag 28 september
Verzamelplaats in Zandvoorde: Egelplein
Verzamelen en inladen fietsen:05.30 u. ZORG DAT JE FIETS IN ORDE IS!! Voor een vlot verloop van de
dag kan het meehebben van een reserve binnenband een goed idee zijn.
Vertrekuur: 05.45 u.
Ontbijt: langsheen de autosnelweg wordt gestopt aan een wegrestaurant waar je kan ontbijten (zelf
meegebracht of ter plaatse te kopen) en de sanitaire installaties gebruiken.
Een tussendoortje breng je mee van thuis.
Avondmaal: langsheen de autosnelweg wordt gestopt aan een wegrestaurant waar je iets kan
avondmalen (zelf meegebracht of ter plaatse te kopen), uiteraard kan je weer de sanitaire installaties
gebruiken.
Terug thuis: rond 23.00 u.

Voor meer informatie kan je terecht bij Eddy, Eric of Filip.

