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Adres: ActiviteitenCommissie Regio Zwolle
Secretariaat de heer G.A. van Elburg, telefoon 038-4446929
Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle
E-mailadres aczwolle@ssen-spenzwolle.nl
E-mailadres Gosse van Elburg gossevanelburg@ssen-spenzwolle.nl
Website www.ssen-spenzwolle.nl
Bankrekening nr.: NL15 RABO 0105.4009.55
Voor al onze activiteiten geldt: deelname voor eigen risico.
Deze reizen zijn alleen toegankelijk voor het AC-lid en 1 introducé.

Informatie en inschrijfformulier
5-Daagse all inclusive fietstocht in de Eifel in Duitsland
maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020
Deze reis wordt mede uitgevoerd door: effeweg.nl
In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):
Uw persoonlijke gegevens zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden, dan alleen voor wat betreft
bovenstaande activiteit. Gemaakte foto’s tijdens deze activiteit zullen alleen op onze website gepubliceerd worden.
Indien u het bezwaarlijk vindt om te worden gefotografeerd, meldt dit dan bij de opmerkingen onderaan het
inschrijfformulier. De fotograaf zal hiermee rekening houden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
- Klaas Bosman
038 - 386 64 91 / 06 - 15 64 26 92
- Wim Volkers
038 - 452 86 84 / 06 - 57 34 01 21
Deventer, 24 oktober 2019
191024 AC mailing fietsen Eifel Dld/2020 (def) versie 8

5-DAAGSE ALL INCLUSIVE FIETSTOCHT IN DE EIFEL (Dld)
Minimum aantal deelnemers: 36; maximum: 42 personen

Fietsen door een deel van de Eifel in Duitsland
De Eifel grenst in het uiterste noordwesten aan Zuid-Limburg en is tevens oosterbuur van België en Luxemburg.
Ten oosten van de Eifel stroomt de Rijn, ten zuiden de Moezel.
Twee vijfde deel van de Eifel ligt in Noordrijn-Westfalen en drie vijfde in Rijnland-Palts.
Het beste handelsartikel van de Eifel is het landschap. De bossen, rivieren, maren (meren die een vulkanische oorsprong hebben),
heuvels en dalen maken de Eifel verrassend en aantrekkelijk.
Rijdt u per auto, motor, fiets of bent u te voet: om elke bocht krijgt u een ander uitzicht.
Neem eens een kijkje op: www.eifel-blicke.de waar een selectie van 45 uitzichtpunten als panorama te zien is.

REISPROGRAMMA
Maandag 24 augustus 2020 heenreis en Kyllradweg: Losheim - Stadtkyll (ca. 20 km)
Vanaf de Marsweg in Zwolle rijden we naar het hotel in het stadje Stadtkyll. De route
van de Kyllradweg loopt vlak achter ons hotel!
Nadat u heeft genoten van de lunch, kunt u in de middag het eerste deel van de
Kyllradweg fietsen: vanaf de Belgische grens fietst u langs de oevers van de
Kronenburger See naar het hotel in Stadtkyll.
Vervolgens kunt u genieten van het diner.
Dinsdag 25 augustus 2020 Kyllradweg: Stadtkyll - Kyllburg (ca. 45 km)
Vanuit het hotel vervolgen we de Kyllradweg, met als einddoel van deze dag:
Kyllburg. Via het historische Hillesheim, met haar stadsmuur uit de 13e eeuw fietsen
we naar Pelm, met uitzicht op de majestueuze kasteelruïne Kasselburg.
Gerolstein vormt een ideale tussenstop. Het stadje staat bekend om haar
mineraalbronnen en kuuroorden. Via een afwisselende route langs de Kyll en over
smalle bruggetjes bereiken we in de middag onze eindbestemming Kyllburg, waar de
chauffeur op ons staat te wachten.

Woensdag 26 augustus 2020 Kyllradweg: Kyllburg - Trier (ca. 50 km)
We vervolgen de Kyllradweg in de ochtend vanuit Erdorf, nabij Kyllburg.
Een schitterende fietstocht door de prachtige natuur van de Eifel. Onderweg is de
kasteelruïne Ramstein een bezoek zeker waard! De Kyllradweg - en daarmee onze
tocht - eindigt in de oudste stad van Duitsland: Trier. In deze meer dan 2000 jaar oude
stad aan de oevers van de Moezel is de Romeinse oorsprong duidelijk zichtbaar.
U vindt hier onder andere een amfitheater, Kaiserthermen en de bekendste: de Porta
Nigra, de zwarte toegangspoort aan de rand van het gezellige centrum.
Aan het eind van de middag keren we weer terug naar ons hotel in Stadtkyll.
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Donderdag 27 augustus 2020 Maare- en Moselradweg (ca. 50 km)
Het heuvellandschap van de Eifel heeft een vulkanische oorsprong. Dit is vooral te
zien aan de vele kratermeren in het gebied. Even voorbij Daun vinden we een aantal
van deze meren. Onze fietstocht van vandaag start midden tussen deze meren en loopt
voornamelijk over een oud spoortracé, waardoor u weliswaar door heuvellandschap
fietst, maar toch altijd vlak en lichtjes bergaf. Onderweg passeert u dan ook talloze
bruggen, viaducten en tunnels. De route van vandaag eindigt wederom aan de oevers
van de Moezel. Ditmaal in Bernkastel (zie foto), een typisch Duits wijnstadje,
ingeklemd tussen de rivier en de met wijnranken begroeide hellingen. Vaak wordt
Bernkastel als mooiste wijnstadje aan de Moezel genoemd. Hier kunt u nog even heerlijk genieten op één van de vele
terrasjes, alvorens u weer terugkeert naar het hotel.

Vrijdag 28 augustus 2020 Kalkeifelradweg (ca. 20 km) en terugreis
Helaas onze laatste dag vandaag. Omdat we nog geen voorreis hebben gemaakt
kunnen we nog geen exacte invulling voor deze dag geven, daar de reisafstand naar
Nederland te kort is. Hierover ontvangt u nog nader bericht.
We sluiten de fietstocht af met een diner.

Door omstandigheden kan tijdens deze reis de volgorde van de fietsdagen worden aangepast!!!
Tijdens ons verblijf blijven chauffeur, touringcar, fietsaanhanger én fietsbegeleider beschikbaar!
Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om een programma per fiets uit te voeren zal deze dag een
alternatief programma per touringcar worden aangeboden.
Hotel Am Park Stadtkyll ***
Hotel Am Park Stadtkyll ligt in de prachtige vulkaaneifel. U kunt, voor gezellige uitstapjes naar Trier, Koblenz,
Monschau, Bad Münstereifel, België en Luxemburg. Het hotel beschikt over twee gezellige restaurants. De kamers
beschikken over een badkamer met douche/toilet, televisie en WiFi.
Alle kamers zijn per lift bereikbaar.

Adres hotel: Kurallee13-15, 54589 Stadtkyll (Duitsland)
Website: www.hotel-am-park-stadtkyll.de
Email: info@hotel-am-park-stadtkyll.de
Telefoon: 0049 65979026220
PRIJS
De prijs voor deze fietsreis bedraagt € 459,00 per persoon.
Deze reissom dient in 2 termijnen te worden voldaan:
50% 30 april 2020
50% 7 weken vóór vertrek (6 juli 2020)
Deze bedragen zullen automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

33

De reissom is inclusief
• vervoer per luxe Comfort Class touringcar, voorzien van toilet, koelbox, koffie-/theezetapparatuur, video/DVDapparatuur en airconditioning
• 4 overnachtingen in Hotel Am Park***
• verblijf in een 2-persoonskamer met bad of douche en toilet
• welkomstdrankje
• 4 maal uitgebreid ontbijtbuffet
• 4 maal lunchpakket
• 4 maal culinair 3-gangen dinerbuffet
• alle consumpties tussen 17.00 - 24.00 uur gratis (frisdranken, vruchtsappen, bier, wijn, jenever en apfelkorn)
• 1 maal live muziek
• 1 maal bingo
• gratis gebruik van alle hotelfaciliteiten
• fietsroutes
• begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider
• Jan Vlaswinkel is onze fietsbegeleider tijdens de gehele reis
• afscheidsdiner

Niet inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reis- en ongevallenverzekering
annuleringsverzekering
verzekering fiets
toeslag éénpersoonskamer € 50,00 p.p.
huur elektrische fiets € 80,00 per fiets
huur dames hybride fiets € 50,00 per fiets
huur heren hybride fiets € 50,00 per fiets
huur fietshelm € 4,00 p.p. (niet verplicht)
overige verzorging
eventuele entreegelden/excursies
uitgaven van persoonlijke aard

Reisdatum
De reis wordt gehouden van:

maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2020

• Uw aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst behandeld
•
•

Het bestuur houdt zich het recht voor de reis te annuleren, indien er niet voldaan wordt aan
een minimum van 36 personen
Hebben zich veel meer dan 42 personen aangemeld, dan zal het bestuur een 2e reis
proberen samen te stellen

Eigen fiets of fietshuur
Effeweg beschikt over een touringcar met een moderne fietstrailer. U kunt uw eigen fiets meenemen of een fiets
huren. Alle te huren dames- en herenfietsen zijn uitgerust met minimaal 7 versnellingen. De accu’s van elektrische
fietsen kunnen worden opgeladen op uw kamer in het hotel.
Fietshuur
Hybride dames en/of heren tourfiets - Batavus, totale huurprijs per persoon: € 50,00.
Elektrische (dames)fiets - Gazelle Fuente of Batavus Siouxs, huurprijs per persoon: € 80,00.
Een fietshelm kunt u huren, huurprijs per persoon: € 4,00; op inschrijfformulier aankruisen s.v.p..
Kortlopende Reisverzekering
Uw vakantie prima verzekerd van begin tot eind
* wereldwijde hulp, 24 uur per dag
* snelle afhandeling van bagageschade
* geen eigen risico bij geneeskundige kosten
* twee jaar nieuwwaardevergoeding voor bagage bij Optimaal
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U kunt zelf kiezen uit de varianten:
Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd / € 1,67 per persoon per dag
Comfort: meer dan ruime vergoeding / € 1,92 per persoon per dag
Optimaal: alles perfect geregeld / € 2,77 per persoon per dag
Kortlopende Annuleringsverzekering
Voor en tijdens de reis beschermd tegen kosten van annulering. De premie bedraagt 5,5% van de reissom.
De poliskosten bedragen € 4,24. Over de premie en de poliskosten betaalt u 21% assurantiebelasting.
Verzekering
Omdat veel deelnemers zelf een doorlopende reis/ongevallen- en annuleringsverzekering afgesloten hebben, wordt
er GEEN collectieve verzekering afgesloten. U dient zelf zorg te dragen voor een dergelijke verzekering.
Uw fiets wordt met de beste zorg vervoerd. Mocht er toch enige schade zijn dan is Gebo Specials hiervoor niet
aansprakelijk. U kunt bij Gebo Specials een standaard reis- en ongevallenverzekering afsluiten. Met de basisdekking is
uw fiets echter maar verzekerd tot € 300,00. U kunt de verzekering uitbreiden met een extra dekking van € 2500,00
door het afsluiten van een extra sportuitrusting (waaronder uw fiets valt, inclusief aan- en toebehoren).
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Uitbreiding sportuitrusting bedraagt € 0,50 per persoon per dag extra.
Mocht u toch een verzekering willen afsluiten, meldt dat onder “opmerkingen”, zodat we dit kunnen doorgeven aan
Gebo Specials. Geef aan, wat u precies wilt!

Fietsbegeleiding
Op deze dagtochten zal fietsbegeleider Jan Vlaswinkel uitleg kunnen geven over de fietsroutes en - indien mogelijk over de bezienswaardigheden onderweg.

LET OP
•

u dient in het bezit te zijn van een GELDIG paspoort of identiteitsbewijs
• op het inschrijfformulier uw ACHTERNAAM en alleen uw EERSTE
VOLLEDIGE VOORNAAM vermelden, zoals in uw paspoort staat vermeld

INSCHRIJVING
• OPGAVE VÓÓR 14 DECEMBER 2019 door middel van
BIJGEVOEGD INSCHRIJFFORMULIER
• u kunt GEEN gebruik maken van het digitale inschrijfformulier op onze website!!

Inschrijfformulier 5-daagse all inclusive fietstocht Eifel (Dld) 2020
(dit formulier sturen aan: G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle)
Het formulier dient uiterlijk 14

december 2019 in het bezit te zijn van het secretariaat

Deze reis wordt mede uitgevoerd door effeweg.nl
Persoonsgegevens hoofdpersoon (invullen, zoals omschreven in uw paspoort of op uw identiteitsbewijs)
Achternaam: ………………………….………………... Volledige 1e voornaam: ………..…………….……………..
Roepnaam: …………….………………………………. Geboortedatum: ……………………………….……………
Adres: ………………………………………………………….…………………………………..……………………..
Postcode: .………………………….…………. ………. Woonplaats: ….…………….……………………….………
Telefoon thuis: ……………………….………………... Telefoon bij calamiteiten: …..……………….………..…….
E-mailadres: ..………………………………………….. Eigen mobiele telefoonnummer: …………………….……..
Persoonsgegevens reisgenoot (invullen, zoals omschreven in uw paspoort of op uw identiteitsbewijs)
Achternaam: ……………………………..….................. Volledige 1e voornaam: ……………………………….……
Roepnaam: …………….……………………................. Geboortedatum: …………….………………………….……
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….….…………
Postcode: ………………………………………………. Woonplaats: ………………….….……………….………….
Telefoon thuis: ………….……………………………... Telefoon bij calamiteiten: ………….……..…….…...………
neemt/nemen deel aan de 5-daagse fietstocht all inclusive in de Eifel in Duitsland op:
maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020.
Eigen fiets(en): ..... (aantal)
Huurt/huren elektrische damesfiets(en): ..... (aantal)
Huurt/huren hybride fiets(en): damesfiets(en): ….. (aantal)

Eigen elektrische fiets(en): ….. (aantal)
Herenfiets(en): ….. (aantal)
Huurt/huren helm: ….. (aantal)

Het totaalbedrag zal in twee termijnen automatisch worden afgeschreven*. De afschrijving van de eerste termijn zal
plaatsvinden op 30 april 2020 en de afschrijving van de tweede termijn op 6 juli 2020.
* Als u het niet eens bent met deze afschrijving(en), dan kunt u dit laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

❑ 1-persoonskamer

❑ 2-persoonskamer

❑ twin-bed

vegetarisch: ❑ ja, aantal: ……….

Opmerking(en):
………………………..……….………………………………………………..……………………….…………………
……………………………………………………………………….………….…………………………………………
Plaats en datum: …………………………………………………..

Handtekening: …….………………………………………………
S.v.p. volledig, juist en duidelijk invullen i.v.m. registratie van deze gegevens t.b.v. hotel en touroperator!
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