
 
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.  

De streek tussen Eindhoven en Venlo staat bekend om haar natuur waar ooit veel turf werd 

gestoken, wat nog altijd zichtbaar is in het landschap. Je ervaart de weidsheid van dit land, 

de hoge luchten en de machtige stiltes met al je zintuigen. 

We gaan ook het unieke natuurgebied “Nationaal Park De Groote Peel” ontdekken met zijn 

ruim honderd soorten broed- en trekvogels en vele bijzondere planten. 

Voor ons verblijf hebben we gekozen voor 4 **** Hotel Nobis in Asten, Nobisweg 1, NL 5721 

Asten. (ongeveer 100km van Antwerpen)  https://www.nobis.nl 

De fietsvakantie omvat een 4 daags arrangement (3 overnachtingen) van 

 maandag 8 augustus 2022 tot en met donderdag 11 augustus 2022. 

Aankomst in het hotel in de loop van maandagvoormiddag en eindigend op donderdagavond 

na het diner. 

Net zoals bij de vorige fietsvakanties voorzien we nu ook een optionele mogelijkheid van een 

voorafgaande en/of aansluitende overnachting met ontbijt. 

Het arrangement: 

• 3x overnachting 

• 3x royaal ontbijtbuffet 

• 4x 3-gangendiner 

• Welkomstdrankje 

• Lunchbuffet op maandagmiddag 

• 3x lunch onderweg 

• Gratis parking bij het hotel 

• Gratis gebruik van  binnenzwembad, sauna + hamam, fitnessruimte, WiFi 

• Verblijfsbelasting 

• Luxekamer met airco, bad en douche, thee- en koffiefaciliteiten, terras 

• Afgesloten fietsenstalling ( exclusief voor onze deelnemers gereserveerd) met 

oplaadpunten e-bikes 

Niet inbegrepen: 

• Dranken bij het eten en onderweg 

https://www.nobis.nl/


 
Annuleringsvoorwaarden: 

• Worden achteraf aan de deelnemers bezorgd.  

• Houders van een KBC Gold of Platinium Mastercard genieten automatisch van een 

annuleringsverzekering indien de reissom betaald werd via een KBC rekening. 

Prijs: 

• 380 euro per persoon op basis van een 2-persoonskamer 

• 2 singles kunnen mee aan dezelfde prijs  

• Optionele voorafgaande nacht ( 7 op 8 augustus) en aansluitende nacht (11 op 12 augustus) 

kost 59,50 € per persoon per nacht (luxekamer en ontbijt). Zelfde prijs voor singles. 

Ritten: 

• De eerste (halve) dag ongeveer 40 km 

• Dinsdag, woensdag, donderdag ongeveer 60 km. 

Corona: 

• Kan de fietsvakantie niet doorgaan door een overheidsverbod, dan wordt (gratis) 

alles geannuleerd en worden alle betaalde reissommen onmiddellijk terugbetaald. 

• Voorwaarde deelnemer: verplichtingen die op het moment van de fietsvakantie 

gelden. 

 

Inschrijven voor deze fietsvakantie doe je door het storten van een voorschot van 59 euro 

per persoon op rekening van de kring BE85 4097 5200 8106, uiterlijk op 15 december 2021. 

 Melding: FV De Peel eventueel: VO (voorafgaande overnachting) AO (aansluitende 

overnachting) + lidnummer. 

Bij twijfel mag je ook bellen of mailen (info@kbcpagant.be) met iemand van het fietsteam. 

Alle praktische info wordt later aan de deelnemers bezorgd. 

 

Met sportieve groeten van uw fietsteam:  

Marc Crauwels              Johan De Bruecker          Marc Govaers                             Marc Vermant 

0486 12 60 07                0474 25 87 33                  0479 89 57 61                             0475 36 50 53 
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