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ERIBELLE
Treffen 2019
30 Mei t/m
2 Juni
Max 25 equips
VOL = VOL
ALTIJD AL OP EEN KASTEEL WILLEN WONEN ?

14e Eribelle Treffen - Tussen Hertogen en Hertoginnen
Kamperen in Luxemburg
Ontdek de kracht en schoonheid van de natuur en cultuur tijdens een kampeervakantie op Camping Troisvierges in
Troisvierges (L). Overnacht in een bosrijke omgeving op loopafstand het stadje Troisvierges en niet ver van het station.
Samen even weg uit het dagelijkse leven!
Camping-Troisvierges in Troisvierges ligt in het natuurpark Our. Camping-Troisvierges wordt geleid door een zeer
enthousiast echtpaar en is een aantrekkelijke camping met gevarieerde begroeiing.
Bij de camping ligt een prachtig zwembad. Gasten van de camping hebben daar korting op de entreeprijs, die
overigens uiterst vriendelijk is. Ook kunt u tennissen op het park; de tennisbanen zijn gratis toegankelijk. Men heeft ook
enkele beachvolleyvelden.

Camping:
Voor de deelnemers aan het Eribelle-Treffen geldt een speciaal tarief, dat geldig is van donderdag tot en met
zondag van slechts € 57,- per equipe. Als u wilt kunt u uw verblijf op de camping verlengen. Voor verdere (tariefs-)
informatie verwijzen wij u graag naar de alinea “Wat kost het?”
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Programma
Verwelkoming : Op donderdag 30 mei bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom op Camping Troisvierges. Die avond
vindt om 19.00 uur de officiële openingsceremonie plaats; bij mooi weer op het Eribelle-terrein, bij slecht weer zal worden
uitgeweken naar een overdekte plaats elders op de camping.

Gezamenlijke activiteiten
Op dit moment hebben we nog geen activiteiten vanwegen het feit dat de toeristenbureau’s nog niet actief bezig zijn.
De omgeving biedt daarnaast nog veel mogelijkheden tot wandelen en de stad Luxemburg is na een kleine wandeling
naar het station via de trein te bereiken.
Luxemburg, een stad met contrasten
Als je op zoek bent naar een bijzondere citytrip, dan moet je eens een blik werpen op de stad Luxemburg. Nergens
anders in Europa vind je een dergelijke harmonische ontmoeting van zo vele culturen, mentaliteiten en talen op zo’n
kleine oppervlakte. Naast de theaters en musea, UNESCO werelderfgoed, architectonische bijzonderheden en wereldgastronomie, inspireert Luxemburg city bovenal door één ding:
een totaal onverwachte verscheidenheid.

WAT KOST HET ?

Camping:
Eribelle-Tarief van donderdag t/m zondag:
€ 57,- per equipe
(1 Eribelle, 1 auto, 2 volwassenen, incl. 10 Amp. stroom, milieuheffing, toeristenbelasting).
Hond (aangelijnd!): € 3,00 per nacht.
Buffet: € 20,00 p. persoon.
De tijdens het buffet genoten drankjes zijn voor eigen rekening en dienen ter plekke aan de bediening te worden voldaan.
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AANMELDINGSFORMULIER
voor een Eribelle-Treffen tussen Hertogen en Hertoginnen !
DEELNEMER(S):
Naam en voornaam (voluit):........................................................................................................................................................................m/v
Adres:................................. ..............................................................................................................................................................................
Postcode:............................................................Woonplaats:...........................................................................................................................
Telefoon:............................................................GSM........................................................................................................................................
Geboortedatum:.................................................Emailadres:.............................................................................................................................
Reisgeno(o)t(e):
(naam en voornaam, voluit) .
....................................................................................................................................................................................................................m/v
- Hond (aangelijnd!):

max. 2: Ο ja / Ο nee

- Eribelle: (aankruisen a.u.b.)

J-80 model: Ο Eribelle - Ο Eribelle Fashion
J-90 model: Ο 350HK - Ο 350DD - Ο 430HK - Ο 430DD - Ο 430TD -.

- Aankomst op: (datum).................................................................Vertrek op: (datum)...................................(data inclusief evt. verlenging).
U betaalt aan Eribelle Trefpunt enkel de verblijfskosten voor het Eribelle-Treffen (30 mei-2 juni 2019, max. 3 nachten). De kosten van een evt.
verlenging dient U t.z.t. direct aan de campinghouder te voldoen.
- VERBLIJF OP CAMPING TROISVIERGES:
Tarief Eribelle-Treffen, do. 30 mei- zo. 2 juni =
Hond, € 3,00 per nacht (max. 3 nachten) =
Deelname Buffet- : Ο ja / Ο nee aantal personen:........x € 20,00 =

€ 57,€ ........
€ .......

Administratiekosten

€ 5,-

TOTAAL TE VOLDOEN: (Eribelle-Treffen) =

€ ........

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 31 Maart 2019
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- Na ontvangst van uw aanmelding wordt u door Eribelle Trefpunt een reserveringsbevestiging met bankgegevens toegezonden
- Let op: uw reservering is bindend
- Het voor uw deelname verschuldigde bedrag dient uiterlijk 31 Maart 2019 te zijn voldaan
- Annulering van deelname na 31 Maart 2019 en/of No-Show ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

Datum:...................................................................................HANDTEKENING:...........................................................................................
Het ingevulde aanmeldingsformulier per post of email zenden aan: Eribelle Trefpunt, Bekkerweg 49, 6417 BT Heerlen NL info@eribelle.nl

