
TWEEDAAGSE REIS NAAR HOUFFALIZE 

 
Op vraag van Davidsfonds Welle organiseert reizen Lauwers een tweedaagse reis naar 

Houffalize van maandag 12 tot dinsdag 13 september 2016. 

 

Bijgevoegd vindt u het volledige programma. 

Hierbij enkele inlichtingen omtrent deze tweedaagse: 

- Vertrekdatum maandag 12 september om 08.00 uur op het Welleplein. 

- Terugkeer dinsdag 13 september omstreeks 18.00 uur op het Welleplein. 

- Autocar: 50 plaatsen. 

- Uitrusting autocar: airco, bar, video en toilet. 

- Verblijfshotel:Vaymundo Houffalize (3,7 sterren) 

- Kamers: tweepersoonskamers met badkamer en alle comfort 

- Toeslag eenpersoonskamer: 15 euro 

- Kostprijs: 125 euro per persoon /  single 140 
 

Inbegrepen in de kostprijs: 

- vervoer per luxe autocar 

- logies in hotel 

- koffiestop (zonder ontbijt) 

- middagmaal en avondmaal de eerste dag. 

- Ontbijt en middagmaal de tweede dag. 

- Alle uitstappen en inkomgelden inbegrepen 

- Dranken bij de maaltijden in het hotel inbegrepen 

 

Niet inbegrepen: 

 

- Dranken aan de bar en gedurende vrije tijd. 

- Eventueel gebruik van welness en/of jacuzzi in het hotel. 

- Annulatieverzekering (5,25%) – op eigen initiatief 

 

 

Hoe inschrijven? 

De reis kan pas doorgaan bij 30 ingeschreven personen. 

De inschrijving kan als volgt gebeuren: 

1. Een voorschot van 50 euro per persoon vóór 05 juni op rekening BE21 4213 1090 6103 van 

Davidsfonds Welle met vermelding: voorschot reis Houffalize + naam deelnemer(s). 

2. Door contante betaling bij Johan Mertens, Kerkstraat 32, Welle of Willy Tock, Hertstraat 

121, Welle. 

U mag ook dadelijk het volledige bedrag (125 euro p.p. of 140 voor een eenpersoonskamer) 

overschrijven of contant betalen. 

Het totale bedrag dient in ons bezit te zijn voor 01 augustus 2016. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur 

Gaston Bogaert 

Secretaris DF-Welle 



PROGRAMMA TWEEDAGSE REIS HOUFFALIZE 
 

DAG 1  

Vertrek: maandag 12 september om 08.00 uur. 

Koffiestop in Duisburg. 

Bezoek aan Marcassou: Aan de rand van uitgestrekte wouden, mistige valleien en vriendelijke 

dorpjes, ligt Marcassou in de gemeente Champlon  waar volgens aloude recepten, heerlijke 

Ardense vleeswaren gemaakt worden. 

Bij Marcassou gebruiken we na de rondleiding het middagmaal (assortiment Marcassou 

vleeswaren met broodjes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcassou       La Roche 

 

 

Na het middagmaal, gaan we richting La Roche, voor een bezoekje aan dit pittoreske stadje en 

ook aan chocolaterie Cyril te Samrée. Chocolaterie Cyril biedt ons een degustatie aan. 

 

Omstreeks 17.30 u. komen we aan in het hotel en na het uitpakken van de valiezen, worden 

we verwacht voor een rondleiding en een welkomstdrank. Nadien volgt het avondmaal in 

buffetvorm. 

 

DAG 2 

 Na het ontbijt heeft men de keuze, deelnemen aan een gegidste wandeling (± 8 km;) of in het 

hotel of de omgeving blijven. In het hotel kan men gebruik maken van de aangeboden 

faciliteiten (gebruik van het zwembad is gratis). Na het middagmaal vertrekken we naar 

Wibrin voor een bezoek aan de plaatselijke brouwerij van La Chouffe. Na de voorziene 

proevertjes vertrekken we huiswaarts. 

Omstreeks 18.00 uur worden we terug in Welle verwacht. 


