Kunstkring
Culturele Vereniging Personeel BNP Paribas-Fortis
Afdeling Foto en Rondleidingen

De afdeling Foto en Rondleidingen van de Kunstkring heeft het genoegen jullie haar nieuwe activiteit
voor te stellen:

Kerstmarkt in Keulen & Satzvey
Zaterdag 30 november en zondag 1 december 2019
Programma:
Zaterdag 1.11.2019:
- Vertrek met de bus om 7:30 uur vanuit de Koolstraat (achter het CITEB-gebouw).
Indien nodig mag een parkeerplaats in de bank worden aangevraagd met kenteken en badgenummer
(indien aanwezig).
- Aankomst in Keulen rond 12:00 uur.
- Vrij bezoek aan de stad en de kerstmarkten. De lunch is vrij.
Keulen is tussen de TOP 10 van de kerstmarkten: gezellige kerstsfeer, lekker hapjes en
drankjes en volop vertier. Kijk op https://www.kerstmarkt-duitsland.com/keulen
- Installatie in het hotel in Keulen rond 19.30 uur. Diner gepland voor de groep

Zondag 1.12.2019:
- Ontbijt (ontbijt)
- Vertrek naar Satzvey rond 10:00 uur.
Daar kan je genieten van allerlei lekkere hapjes en drankjes. Meermaals per dag is er de
opvoering van een middeleeuws kerstspel. Je kan er traditioneel handwerk kopen en voor de
kinderen is er ook een bezoekje aan de werkplaats van de kerstman gepland.
https://www.burgsatzvey.de/veranstaltung/burgweihnacht-2018-2/
- Vrij bezoek aan de stad en de kerstmarkt,
- Vertrek rond 16.30 uur en aankomst Brussel rond 21 uur.
PRIJS:
- Leden van de Kunstkring en naaste familie: 180 euro.
- Niet-leden: € 200,-.
Toeslag van € 80,00 € per eenpersoonskamer (indien beschikbaar).
Deze prijzen zijn inclusief:
 De busreis ***/*
 Overnachting en diner en ontbijt in een hotel
 Open huisbezoeken aan markten.
 En … de verrassing van de fotoclub....
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Deze prijzen zijn exclusief:
 De andere maaltijden, persoonlijke uitgaven en fooi voor de chauffeur.
 Toeslag voor een eenpersoonskamer: 80,00 €.
De reis wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van elke persoon, de organisatoren
kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een ongeval.

Er wordt een fotowedstrijd georganiseerd m.b.t. de activiteiten van de dag. Zie reglement op onze
website: http://users.skynet.be/cae.kkk
Inschrijvingen:
!!!! Enkel de 50 eerste inschrijvingen komen in aanmerking. Voorrang aan de leden in orde met
het lidgeld 2019.
Lidgeld: storting van € 6,2 op rek. BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring met vermelding van
“stamnummer – lidgeld 2019 – naam en voornaam”.
Indien er niet genoeg inschrijvingen zijn, behouden wij ons het recht voor om de activiteit te
annuleren.
o stuur ons een e-mail naar cakk-noel2019@cae-kkk.be met vermelding van uw
stamnummer (+ auto plaatnummer indien parking), aantal personen en GSM nummer van
de contactpersoon.
o Stort onmiddellijk het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE25 0015 7204 8482 van
de foto’s afdeling.
Behalve voor ernstige gevallen van ongeval of ziekte, wordt in geval van annulering een
participatie of zelf de volledige som ingehouden om de vaste kosten van de reis te betalen.

Tot binnenkort.

Michel Van Criekingen & Stanly Simon
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