ROMEINS TRIER

MET DE AVKP

2019

Dit is je kans om met de AVKP een gezellig en leerzaam weekend in Trier door te brengen
en uitgebreid kennis te maken met het rijke Romeinse verleden van deze stad vol met
UNESCO werelderfgoed monumenten.
Onder deskundige leiding van lokale (Nederlandstalige) gidsen worden we rondgeleid langs
alle Romeinse monumenten en het ‘Rheinisches Landesmuseum’ met zijn uitgebreide
collectie.
In samenwerking met Aktiva Tours uit Valkenswaard is deze reis exclusief voor AVKP-leden
samengesteld en kan door de inzet van AVKP leden: Pim Hemels en Herbert Vorwerk, als
chauffeur / reisleider, voor een schappelijke prijs worden aangeboden.
We vertrekken met personenbusjes van Aktiva Tours op vrijdag 8 november om 8:00 uur
vanaf het Erfgoedhuis en zijn op zondag 10 november om ca. 18:00 uur daar weer terug.
Ons Hotel Hauer ligt in Bollendorf op de grens met Luxemburg, ca. 30 km. van Trier en we
verblijven daar op basis van halfpension (= ontbijt en avondmaaltijd).
Zie: www.hotel-hauer.de
Het betreft tweepersoonskamers. De kamerindeling gebeurt op basis van hetzelfde geslacht;
met altijd gescheiden bedden. Mocht je een kamer voor jezelf willen, dan betaal je een
toeslag van € 65,--. Eenpersoons kamers zijn echter beperkt beschikbaar.
Het is een intensieve reis maar die biedt zeker ook tussendoor ruimte voor de verering van
Bacchus en aan het eind van de dag zijn we tijdig terug in het hotel.
Op het programma staan onder leiding van een gids stadswandelingen met bezoek aan:
o Porta Nigra, de Dom, Basilica en Kaiser Thermen.
o Rheinisches Landesmuseum;
o Barbara Thermen
o Amfitheater
o Wijn-cultuur-pad
o Romeinse Villa Urbana Longuich
Nadere informatie kun je vinden op: www.trier-info.de
De kosten van deze reis zijn € 220,-- per deelnemer indien je samen een kamer deelt.
Voor eenpersoonskamer-toeslag: zie hierboven.
Per boeking komt er € 2,50 calamiteitenfonds bij.
In de totaalprijs inbegrepen:
 Reiskosten Eindhoven Trier v.v.
 Hotelovernachtingen 2 x
 Ontbijt 2 x en Diner 2 x
 Alle entrees inclusief de kosten NL-talige stads- en museumgids
Niet inbegrepen kosten:
 Lunches op eigen gelegenheid tussen de middag vr.+ za.+ zo.
 Alle overige consumpties.
Als je geen doorlopende reisverzekering hebt is het raadzaam voor deze reis een
annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.
Vergeet je paspoort of ID kaart niet.
Inschrijving rechtstreeks bij Aktiva Tours via deze link:
https://www.aktivatours.nl/duitsland/wandelvakantie-single/Romeins-Trier-AVKP/SPTRIE
Herbert Vorwerk, namens de
AVKP activiteiten commissie
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