11 september t/m 15 september 2019

De vijfde strekentoer gaat naar de Zuid-Eifel, naar Luxemburg en de Belgische Ardennen. Omdat het gebied in de Zuid-Eifel redelijk snel te bereiken is, wordt een aanrijroute gemaakt vanaf Beek autobaan. De
deelnemers uit het zuiden en zuidwesten
van ons land kunnen dan ergens onderweg
de route oppakken. Ons hotel ligt in Fleringen nabij Gerolstein.

Het ligt in de bedoeling om naast een
mooie aanrijroute nog gecombineerde routes te maken vanuit ons basishotel naar de
Belgische Ardennen en het mooie Luxemburg. Hierbij worden o.a. het prachtige
Müllertal, de Vulkaneifel en het zogenaamde Deutsch Luxemburgischer Naturpark bezocht. Kortom prachtige natuurgebieden doorkruisen met onze PAN wordt
het uitgangspunt van vijf dagen motorplezier.

Om een geschikt hotel te vinden was dit
jaar bepaald geen sinecure. Als het derde
door mij aangeschreven hotel ook gaat roepen dat het hotel vol zit en/of (ook een
sport in Duitsland, zo lijkt het) aan het verbouwen/renoveren is, krijg je toch wel een
beetje buikpijn. Het aantal hotels dat een
groep van 50 personen aan kan is ook niet
bepaald dik bezaaid. Gaan we dan aan ons
eigen succes ten onder, heb ik met enige
zelfspot even gedacht!
Maar uiteindelijk is het dan toch allemaal
gelukt en gaan we naar Hotel Schoos in
Fleringen.
Het hotel heeft 26 tweepersoonskamers en
5 eenpersoonskamers. Vier van de tweepersoonskamers hebben gescheiden bedden, zodat er weer “stelletjes” kunnen worden ondergebracht.
Dit is overigens ook de enige mogelijkheid
om het steeds grotere aanbod van single
PAN-rijders onder te brengen.
Bijzonder om te vermelden is verder dat
Hotel Schoos ook door onze collega’s van
Club Pan European België gebruikt is als uitvalsbasis.

Maar ondanks het royale aanbod aan
slaapplaatsen, uiteindelijk geldt ook voor
deze locatie: vol is ook echt vol.
Het hotel heeft verder de beschikking over
een zwembad/sauna en een lift. Onze motoren krijgen een parkeerplek op de binnenplaats welke afgesloten is van de rest,
ook niet onbelangrijk om te weten.

d)

e)
Het arrangement voor deze reis is als volgt
samengesteld:
 4 Overnachtingen in hotel Schoos, een
driesterren-superior-hotel.
 Elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet en elke avond een driegangen
keuzemenu.
 Een welkomstdrankje.
 Toeristenbelasting inclusief.

f)

g)
De kosten voor dit arrangement bedragen
per persoon:
2-persoonskamer:
€ 330,00
1-persoonskamer:
€ 375,00

a) Gegevens van de accommodatie:
Hotel Schoos ***
Baselt nr 7
54597 Fleringen
www.hotel-schoos.de

b) Inschrijven doet u d.m.v. het inschrijfformulier op onze website.
c) De inschrijving staat open tot 1
maart 2019. Na bevestiging van uw
inschrijving maakt u 15% van het
verschuldigde totaalbedrag over

h)

op bankrekening IBAN NL50 ABNA
0620 2262 93 t.n.v. Club PanEuropean Nederland onder vermelding van “5e Strekentoer 2019”.
Als uw betaling is ontvangen, is uw
inschrijving definitief.
Met deze inschrijving en betaling
machtigt u tevens de CPEN om het
restant te incasseren.
Het restant wordt automatisch geincasseerd, circa 4 weken vóór het
evenement, van de rekening die bij
de ledenadministratie bekend is en
ook wordt gebruikt voor de incassering van de jaarlijkse contributie.
Er zijn 26 tweepersoonskamers en 5
eenpersoonskamers in optie genomen. Bij overboeking wordt de
volgorde van stortingsdatum aangehouden.
Deelname is geheel voor eigen risico. Tip: sluit een goede reis- en
annuleringsverzekering af.
Mocht u na definitieve boeking uw
reservering -door welke omstandigheid dan ook- toch annuleren,
zal restitutie van de gehele reissom
niet mogelijk zijn, tenzij een ander
clublid uw reservering kan overnemen.

Voor vragen of reacties:
Namens de Toercommissie,
Wim Tammel,
Tel.: 06-209 58 892
E-mail: tc-middenoost@club-pan.nl

