NIEUWSFLASH 47
BOOTTOCHTEN met COPDvzw in 2022
Beste leden en sympathisanten
Onze activiteitenkalender 2022 presenteert dit jaar naast wandelingen, fietstochten en educatieve
bezoeken, iets speciaals. Boottochten. Met deze nieuwsflash zetten we ze in de kijker. Een boottocht
op onze waterwegen, meren en kanalen is een unieke belevenis; het verzekert gezelligheid en sfeer.
Het is een mooie gelegenheid om de regio anders te bekijken, om te genieten van een gezellig
etentje tijdens de vaarroute, en vooral elkaar terugzien na een periode van covid-beperkingen.
Hieronder vindt u een overzicht:
Datum

Boottocht

Zaterdag
14 mei 2022
Zondag
26 juni 2022

Maastricht
Saterday Night Dinner Cruise
- een boottocht op de Maas
Een dagje Mol met o.a. een
boottocht op de Kempense
kanalen en meren; in de
namiddag geleid bezoek aan
de abdij van Postel.

Dinsdag
26 juli 2022

Leiecruise van Gent tot SintMaartens-Latem

Zondag
7 augustus
2022

Captains Cruise van
Nieuwpoort naar Diksmuide
met 1.15u vrij in Diksmuide
Opm: niet
rolstoltoegankelijk
Boottocht van Temse naar
Lillo en Doel via Antwerpse
haven “

Vrijdag
2 september
2022

Vertrek- en
aankomstuur
18.45u tot
22.00u

Menu
inbegrepen
Menu met
asperges

Prijs(*)

Boottocht
van10.30u
tot 13.00u
Abdij Postel
van 14u tot
16u
12.00u tot
17.00u

Brunch (allin)tijdens de
boottocht

55 euro/pp
All-in

Driegangenlunch

11.00u tot
16.30

Dinner

40 euro/pp
Dranken niet
inbegrepen
50 euro/pp
All-in

11.30u tot
17.30u

Koude schotel

50 euro/pp
All-in

40 euro/pp
Dranken niet
inbegrepen
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Tijdig inschrijven is nodig om onze reservaties vast te leggen. De boten zijn rolstoel/rollatortoegankelijk (uitgezonderd Nieuwpoort) en beschikken over overdekte zitplaatsen en aangepast
sanitair. De vaarroute is telkens een heen- en terug traject. Er is parkeergelegenheid ter plaatse
(uitgezonderd Maastricht). En tijdens de vaarroute is er uitleg over bezienswaardigheden.
Voor elke boottocht ontvangt u een aparte uitnodiging met specifieke gegevens en inschrijving.
Vandaag zet deze nieuwsflash “De avondcruise op de Maas te Maastricht” in de kijker. Het is een
bijzondere manier om het feeërieke van de stad “by night” te zien. Vanaf het water ziet alles er
anders uit. Aan boord kan je heerlijk dineren. ASPERGESTIJD = asperges op het menu. Drank is
inbegrepen in de prijs.
Gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum: zaterdag 14 mei 2022
Vertrek: 18.45u – instappen vanaf 18u.
Aankomst: 22 uur
Adres parkeergelegenheid en aanlegplaats worden u meegedeeld bij de info, die u als
deelnemer ontvangt twee weken voor boottochtdatum.
De boot is rolstoeltoegankelijk en er is aangepast sanitair
Kostprijs all-in: 50 euro per persoon. COPDvzw vult de meerkosten aan.
Uiterste inschrijvingsdatum: 13 maart 2022
Covid Safe Pass: is verplicht
Contactpersoon: Vic Nevelsteen, gsm-nummer: 0479/ 66.83.86

Omdat we graag willen weten hoeveel personen met deze bootexcursie meegaan, is 2 maand vooraf
inschrijven vereist. De aanmelding moet dus uiterlijk in ons bezit zijn op 13 maart 2022 via
info@copdvzw.be samen met uw overschrijving van 50 euro per persoon op bankrekening: BE771430-9861-4042 van COPDvzw.
Stap aan boord en geniet van de rondvaart op de Maas. Het wordt een unieke ervaring.
We hopen u op zaterdag 14 mei te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,

Vic Nevelsteen, voorzitter COPDvzw
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