
EEN SMAKELIJKE REIS DOOR DE CITE VAN BERINGEN 

  

 
Unieke wandeling! Enkel in groep te bezoeken. Zoveel invloeden, zoveel culturen. Goed voor een 
wandeling van 4,5 km doorheen Beringen van hapje naar hapje, van Turkije over Polen naar Italië. 
Wij bezoeken hierbij met gids: 

Mijnmuseum: stevig Koolputtersbier 
Turkse Fatih moskee 
Barak 15: Poolse worst en wodka 
Sofrum: Turkse thee en hartig gebak 
Bij de Italianen: bordje antipasti met een glaasje wijn, afgesloten met een cappuccino Italiano 

Waar: vertrek om 12u op parking Den Hoek, terug rond 18u45 

Wanneer: zaterdag 4 februari  

Prijs: 40 euro, inclusief gids, hapjes en drankjes 

Inschrijven: voor 1 februari bij Cindy 0472/06 96 11 of via cindybriers@gmail.com 

Overschrijven: op BE73 4809 9360 met vermelding van naam + multiculturele hapjestocht 
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WEEKEND ZEELAND VAN VRIJDAG 21 APRIL TOT ZONDAG 23 APRIL 

Profiteer van ons fraai budgetvriendelijk verblijfsarrangement in Zeeland. Wij logeren in één of 

meerdere vakantiehuizen van het vakantiepark Roompot Beach Resort Camperland. Dit park ligt pal 

aan het Noordzeestrand. Wij voorzien een aantal activiteiten. Jij kiest zelf hoe je je dag wenst in te 

vullen: in groep of liever apart. Ontbijt en avondmaal zijn gezamenlijk in het vakantiehuis.   

   

 

 

Programma: 

vrijdag 21 april: vertrek om 17u op parking Den Hoek, avondmaal, gezelschapsspelen 

zaterdag 22 april: ontbijt, daguitstap aan Deltapark Neeltje Jans (20 euro ter plaatse betalen), 

avondmaal 

zondag 23 april: ontbijt, fietstocht (huur fiets met versnellingen vanaf 21,50 euro), vertrek naar huis 

omstreeks 15u30 

Het vakantiehuis is beschikbaar van vrijdag 16 uur tot maandag 10 uur. Je kunt dus ook beslissen 

langer te blijven. 

Partners mogen mee.  Je mag ook je eigen fiets meenemen. 

 

 

 



Prijs:  

• Min €120 verblijf +€60 ingrediënten zelfkook = €180 (voor wie kamer met 4p heeft)  

• Min €140 verblijf + €60ingrediënten zelfkook = €200 (voor wie kamer met 2p heeft)  

• Min €240 verblijf +€60ingrediënten zelfkook = €300 (voor wie kamer alleen wil)   

• inclusief verblijf, 2x ontbijt, 2x avondmaal 

• vervoer met eigen wagen of carpoolen: chauffeurs krijgen km-vergoeding van €0,40/km.  Dit 

verrekenen we bij het definitieve restbedrag afhankelijk hoe de verdeling van de auto’s gaat 

zijn 

• na inschrijving betaal je de helft als voorschot 

• restbedrag betaal je tegen 1 april 

Opgelet: de prijzen schommelen, dus kan tot ong. 60€ meer zijn, maar dat weten we wanneer we 

definitief boeken 

Wil je met een groepje inschrijven en een huis reserveren, laat dan weten bij inschrijving bij wie je wil 

samen reserveren.  Voor de anderen stellen we de groepjes zelf samen.   

 

Inschrijven: voor 1 februari bij Cindy 0472/06 96 11 of via cindybriers@gmail.com.  

Overschrijven: op BE73 4809 9360 met vermelding van naam + weekend zeeland 

  

4 personen     6 personen 
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