Kleurkanarieclub

LAND van AALST

Rekening nr: BE09 0014 5443 3457
Website: www.landvanaalst.eu

Busreis Reggio Emilia 2019
De Speciaalclub Kleurkanaries Land van Aalst en De Pajotse Vogelvrienden bieden liefhebbers de kans om
met de bus deze show te bezoeken. Deze reis wordt georganiseerd door Autocars Stephan Verelst uit OnzeLieve-Vrouw-Waver. Bij deze wat meer informatie over de reis.

Planning:


Vertrek: donderdag 21 november 2019 rond om 18u30 te Erpe-mere. De opstapplaats is de
carpoolparking, E40 afrit 18 (Oudenaardsesteenweg 346, 9420 Erpe-Mere). Daar kan men
eventueel de auto achterlaten tot we terug zijn.



Aankomst: vrijdag 22 november 2019 komen we rond 9u aan bij de hallen van de beurs. ’s Avonds
is het nog +-20 min rijden richting het hotel.



Zaterdag: 23 november 2019 zijn we tussen 9u en 10u terug aan de beurs. Hier blijven we dan tot
het einde van de beurs waarna we beginnen aan de terugreis naar huis.



Thuiskomst: zondag 24 november 2019 in de ochtend/vroege voormiddag komen we dan aan op
de carpoolparking in Erpe-Mere.

Prijs:
De prijs bedraagt 265 euro per persoon voor een 2-persoons en 287 euro per persoon voor een 1persoonskamer. Hierin zit inbegrepen: de bus met twee chauffeurs, alle tolgelden, een annulatieverzekering + overnachting in een mooi hotel waar vogels toegelaten zijn en dit in halfpension; een
maaltijd + ¼ l wijn en ½ l water per persoon op vrijdagavond in het hotel en ontbijtbuffet op
zaterdagochtend.
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS***in PARMA
Via Naviglio Alto, 50, PARMA
Tel. 00.39.0521.270593
www.parma.hiexpress.it
Dit hotel is gelegen aan de rand van de stad ligt op slechts 2 km. van de autobaan-exit en op 3 km. van het
historisch centrum. Vanaf het hotel tot het beursgebouw in Reggio rijdt U circa 20 minuten (25 km.).

Bus:
Op de bus worden 2 stoelen per persoon voorzien; 1 zitplaats voor uzelf en 1 plaats voor eventuele
transportkooi(en). Wel wordt er gevraagd zelf een handdoek of iets dergelijks mee te brengen om de zetel
te beschermen.
Als er nog vragen zijn of u wenst mee te gaan kan u ons altijd contacteren via
busreis.reggioemilia@hotmail.com of telefonisch (of WhatsApp). Wij zijn ook aanwezig op de volgende
vergadering van Het Land van Aalst.
Hannes François De Pajotse Vogelvrienden: +32479260711 en Kevin Van der Auwera Land van Aalst:
+32476029275

Voorzitter: Luc De Roeck
Meirveld 72, 9340 Lede
Tel: 053 80 19 77
E-mail: lc.deroeck@skynet.be

Secretaris: Luc De Backer
Putstraat 32, 9230 Wetteren
Tel: 09 369 84 71
E-mail: lucdb.lva@gmail.com

