“Bourgondisch-

België”

Routebeschrijving komende vanaf Maastricht (via A2):

Een midweek
7 t/m 11
juni 2017

Richting Cadier en Keer/ Vaals (N278) aanhouden via N2
Na Magraten, sla rechtsaf naar de N598 richting
Reijmerstok
Na ca. 6 km, houd rechts aan bij De Planckweg/ N598

te
RemersdaalVoeren

Na ca. 4,5 km ben je aangekomen op plaats van bestemming.
Aan de rechterzijde ligt de camping “Natuurlijk Limburg”, Roodbos
3 te Remersdaal/ N648

Camping Natuurlijk Limburg
Roodbos 3, 3791 Remersdaal-Voeren
Telefoon: +32-(0)472 12 16 87
Campingnatuurlijklimburg@gmail.com
www.campingnatuurlijklimburg.be

Net onder Limburg ligt de Belgische Voerstreek. Deze streek staat niet
alleen bekend om zijn taalstrijd, maar ook om de geweldige natuur met veel
wandel- en fietsmogelijkheden.
België staat bekend om zijn geweldige bieren en kazen. Een bezoek aan de
ruim 800 jaar oude abdij met brouwerij van Val Dieu met een proeverij
vonden wij dan ook een “moetje”.

Daaraan gekoppeld een gezellig samen zijn in de vorm van een BBQ,
als het weer dit toe laat, en voor de liefhebbers een bezoek aan herberg
“Moeder de Gans”. Bourgondischer kan het wat ons betreft niet. Om
genoeg ruimte voor dit alles te houden, staat er ook een partijtje boerengolf
op het programma. Goed om wat calorietjes kwijt te raken. Natuurlijk is er
ook voldoende ruimte om nog meer actief te zijn en er zelf op uit te gaan.

Ons programma gaat er als volgt uitzien:

Woensdag

20.00 uur

Welkom met iets lekkers.

Donderdag

13.30 uur

Vertrekken naar Abbaye du Val Dieu
in Aubel.

De camping waar we verblijven heet “Natuurlijk Limburg” en bevindt zich
in Remersdaal - Voeren. Deze camping heeft goede faciliteiten waaronder
een zwembad.
Aanmelden kan tot 1 mei.
De kosten voor deze midweek van woensdag tot en met zondag
bedragen:
€ 101,50 voor 2 personen en € 87,75 voor 1 persoon.
De kosten voor het weekend van vrijdag tot en met zondag bedragen
€ 63,50 voor 2 personen en € 48,75 voor 1 persoon
Dit is incl. toeristenbelasting.
Wifi kost € 1.- per dag of € 5,- per week
Als je eerder wilt komen geldt een tarief van € 25,-per dag, excl. € 1,p.p. toeristenbelasting i.v.m. Pinksterweekend (= hoogseizoen). Daar dit
weekend de camping vaak al vol is, graag dit zelf met de camping
opnemen. Wie later wil vertrekken betaalt een tarief van € 17,- excl. €
1,- p.p. toeristenbelasting.
De rondleiding en proeverij in de abdij en brouwerij van Val Dieu zijn voor
eigen rekening (€ 12,- p.p..), idem de optie Bourgondisch eten bij herberg
“Moeder de Gans”. Graag op het formulier wel alvast aangeven met
hoeveel personen je mee naar de abdij gaat i.v.m. reserveren. Het eten
kan ter plaatse besloten worden.
Hopelijk tot ziens in een zonnig, Bourgondisch België!
Angela de Vries ( Mobiel: 06-2158 8180)
Floor Quispel (Mobiel: 06-2877 6577)

14.00 uur

Rondleiding abdij en bierbrouwerij van
Val Dieu met gids en proeverij,
duur 2.15 uur (optie ter plaatse zelf
betalen € 12,- p. p.)

Vrijdag

Zaterdag

20.00 uur

Gezellig samen zijn.

17.30 uur

BBQ met gezellig samen zijn (optie)

20.00 uur

Koffie uurtje.

09.30 uur

Vertrekken naar Greenvally voor een
spelletje “boerengolf”, duur 2.30 uur

18.30 uur

Eten bij herberg “Moeder de Gans”
te Teuven (optie).

Zondag

09.00 uur

Gezamenlijk ontbijten om de midweek
passend af te sluiten.

