
 
 
 
 
 

 
De ATC Afdeling Apeldoorn, Arnhem-Nijmegen, 
Deventer-Zutphen en  ’t Sticht organiseren: 
 

Een 2 daagse (bus)reis op 26 en 27 oktober a.s. naar 
Gent en Wommelgem in België. 

 

De 4 afdelingsbesturen willen graag haar leden uitnodigen voor deze reis naar 
België met een bezoek aan  “Volvo” in Gent en “LMB Racing” in Wommelgem. 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 Dag 1 

o Vertrek vanaf een tweetal opstapplaatsen per luxe touringcar, 
 o.a. voorzien van airco en toilet. 

o Koffie /ontbijt onderweg in de bus. 
o Bezoek aan Volvo in Gent incl. rondleiding met gids. 
o Gezamenlijke Lunch in Gent. 
o Ontdekkingstocht / wandeling door Gent met een gids.  
o Overnachting in luxe hotel midden in centrum van Gent 
o Bezoek aan stadsbierbrouwerij in het centrum met een diner. 

 Dag2 
o Na het uitgebreid ontbijtbuffet vertrekken we naar Wommelgem. 
o Bezoek aan LMB Racing incl. rondleiding. 
o Bezoek aan Antwerpen met ”vrije tijd”. 
o Terugreis naar Nederland en ter afsluiting van deze  dagen een  

afsluitend diner. 
 

 

Wij kunnen deze reis aanbieden voor onze leden tegen een prijs van €  225,= p.p. 
Deze prijs is op basis van 2 persoonskamer in het hotel  (toeslag van € 39,= p.p. voor een éénpersoonskamer )  en een minimale  
deelname van 40 personen.  Er wordt door ons geen reis en annuleringsverzekering afgesloten. (dit dient u zelf te doen)  

  

Het wordt een gezellige reis, dus meld je snel aan op onze aanmeldsite, vol is vol! 

>> klik  HIER <<  

(bij de opgave ook doorgeven met wie je de hotelkamer wilt delen, anders vullen wij dit in) 
 
Na de aanmelding krijg je via de mail een bevestiging met het verzoek het bedrag over te maken op 
rekening  NL38INGB0001422617  t.n.v. penningmeester ATC- DZ onder vermelding van reis 2018.   
   (Bij onvoldoende deelname zal het bedrag uiteraard worden teruggestort)  
 
We vertrouwen erop vele ATC gezichten in de bus te mogen begroeten! 
 
 

Afdelingen : Regio Oost 
 

 

website: www.atc-dz.nl        e mail: info@atc-dz.nl          Tel:  06-51354713 
 

Secretariaat:  J.H. (Henk) Deunk, Den Brink 28  7261 PH  Ruurlo 
 

http://antwoord.abc-web.nl/ATC/busreis-leden-2018.htm
http://www.atc-dz.nl/
mailto:info@atc-dz.nl

