
 

 

 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de toelating om 
foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve 
ons hiervan telkens te verwittigen. 
Dank voor uw begrip.  

 
 

Fietsvakantie 2020  Utrechtse Heuvelrug 
 
Tussen Utrecht en Amersfoort vind je de Utrechtse Heuvelrug als een oase van rust. 
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is na de Hoge Veluwe en de Biesbosch het 
bekendste Park onder Nederlanders. 
De meest voorkomende associaties bij dit Nationaal Park zijn natuur, bos, vele imposante 
kastelen , mooi en rustig. 
 
 We beperken ons niet tot de Heuvelrug want we verkennen ook de ruimere omgeving met 
de Loosdrechtse Plassen, de regio rond de rivier De Lek en de streek rond Hilversum. 
 
Als uitvalsbasis hebben we het zeer degelijk 4 sterren hotel Van der Valk - De Bilt   
www.biltschehoek.com            De Holle Bilt 1 
               3732  HM  De Bilt 
 

 
 
 
Fietsvakantie omvat een 4 daags arrangement  ( 3 overnachtingen )  van maandag  03 
augustus   t/m  donderdag 06 augustus 2020. 
Aankomst in hotel in de loop van maandagvoormiddag en eindigend op donderdagavond na 
het diner. 
 
Zoals vorige fietsvakantie voorzien we nu ook een optionele mogelijkheid van een 
voorafgaande en/of aansluitende overnachting met ontbijt. 



 

 

 
 
Arrangement omvat : 
 
- 3 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet. 
- 2  x  dinerbuffet van de chef  en 2 x  een 3 gangen diner met bediening aan tafel. 
- lunchbuffet op maandag in het hotel met een drankenarrangement. 
- 3 lunches onderweg in een lokale horecazaak. 
- afgesloten fietsenstalling exclusief voor ons. 
- gratis parking. 
- gratis wifi. 
 
Maandagnamiddag plannen we een fietstocht van ca. 40 km. 
Dinsdag, woensdag en donderdag fietsen we telkens 65 à 70 km. 
 
De prijs voor het arrangement bedraagt  360  euro per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer. 
Max. 3 singlekamers aan dezelfde prijs. 
 
Optionele voorafgaande nacht (2 op 3 augustus) en aansluitende nacht (6 op 7 augustus) 
kost 49  euro p.p.p.n.  ( kamer + ontbijt ) op basis van een tweepersoonskamer. 
 
Zelfde prijs voor de singlekamers. 
 
 Inschrijven voor deze fietsvakantie doe je door het storten van een voorschot van 55 euro 
per persoon op rekening van de kring  BE85 4097 5200 8106 ,  uiterlijk op  03/12/2019 
 
Melding :   FV Utrecht   (fietsvakantie Utrecht)     VO (voorafgaande overnachting)  
 AO (aansluitende overnachting)  +   lidnummer 
Dus voor iemand die alles meedoet  :   FV Utrecht  VO  AO   lid 999 
Bij twijfel mag je ook bellen of mailen met iemand van het fietsteam. 
 
Alle praktische info wordt later aan de deelnemers bezorgd. 
 
 
 Met sportieve groeten van uw fietsteam : 
 
- Johan De Bruecker   0474 / 25 87 33     03/658 19 86     jolu@skynet.be 
- Marc Govaers           0479 / 89 57 61                   marc.govaers@skynet.be 
- Frank Pauchet          0476 / 45 19 23       014/85 47 63     frank.pauchet@telenet.be  
- Marcel Lombaerts   0478 / 36 46 34      03/313 84 94             marcel.lombaerts@skynet.be 
 
 


