CLUB 4 DAAGSE 26/05 tot 29/05/2022 MONSCHAU
DUITSLAND
Bedoeling was dat onze eerstvolgende vierdaagse ging doorgaan in de regio rond Valkenburg in
Nederland. We hadden al enkele jaren een optie voor een verblijf in Slenaken. Echter na enkele
bewogen corona jaren hebben de uitbaters ons laten weten om voorlopig geen grote groepen meer
toe te laten in hun gasthotel.
We hebben met onze werkgroep alles op een rijtje gezet en beslist om een verblijfplaats te kiezen
waar gezien de onzekere coronatijden, enerzijds enige flexibiliteit mogelijk is, en we anderzijds
zeker zijn van voldoende slaapplaatsen voor alle mogelijke deelnemers.
De 4-daagse van 2022 zal daarom hopelijk opnieuw doorgaan in Monschau, gelegen in het Duitse
Eifelgebied, niet zover over de grens, en op slechts 140 km afstand van Mol.
Naam hotel: Michel & Friends Hotel Monschau ---www.michelhotel-monschau.de
Laufenstrasse 82 – 52156 Monschau.
Tel: +49 2472860

Het hotel waar we kamers hebben gereserveerd is rustig gelegen en ligt op 5 minuten wandelen van
hartje Monschau, met zijn 300 jaar oude stadskern. Het hotel beschikt over een 100-tal kamers met
zwembad en sauna. Eten doen we in het restaurant, waar we een aparte ruimte zullen hebben.

Prijzen verblijf:

Prijzen (groepstarief) zijn gebaseerd op basis van half pension en allen tweepersoonskamers.
75 € per persoon per nacht voor een tweepersoonskamer.
90 € per persoon per nacht voor alleenverblijf in een tweepersoonskamer.
Bedoeling is dat we nog ter plaatse gaan om verdere prijsregelingen te treffen voor eventueel een
extra ontbijt bij dag van aankomst, of voor een extra lunchbuffet bij dag van vertrek op
zondagmiddag. Ook voor de opgegeven hierboven vermelde dagprijzen proberen we deze prijs nog
te drukken…hiervoor wachten we nog op antwoord.
Fietsenstalling:
Deze is ter beschikking en kan afgesloten worden.
Eten:
Alles in buffet vorm, ruim gevarieerd en voldoende.
Parkeren:
Dit gaan we nog ter plaatse bespreken. Bedoeling is om uiteraard zo goedkoop mogelijk te parkeren.
Bij ons vorig verblijf hebben we kunnen gebruik maken van de gratis parking voor het hotel.
Praktisch:
Een mogelijkheid is dat de wegfietsers met de fiets naar Monschau kunnen rijden en eventueel ook
terug op zondag via een andere route. Een andere mogelijkheid is om met de fiets naar ginder te
rijden en terug met auto’s of gegroepeerd vervoer. We zullen dit bespreken tijdens een bijeenkomst
die we apart zullen organiseren voor alle ingeschreven deelnemers.
Voor de partners van wegfietsers en mountainbikers zijn er mogelijkheden genoeg voor een
aangenaam verblijf (shoppen, wandelen, fietsen, musea, terrasjes, historische
bezienswaardigheden…).
Inschrijvingen:
Gelieve uw deelname kenbaar te maken per é-mail aan Marleen Jegers en dit voor 08 februari 2022.
Mailadress: marleenj0111@hotmail.com. Je bent pas ingeschreven na betaling
van een voorschot van 75€ per persoon op rekening nummer van WT Millegem
BE95787542646958.

Marleen Jegers – Carine Mertens - Marc Govaerts- Erik Essers (werkgroep 4-daagse).

