
Michel & Friends Hotel 

Monschau 
Laufenstrasse 82 

52156 Monschau 

Tel.: +49 (0) 2472 86 0 

Fax: +49 (0) 2472 

  

Wandelweekend  1- 2 - 3 oktober 2021 
 
Beste kwb’er, 
                                                                                  
Ons wandelweekend in 2021 zal doorgaan in Monschau, Duitsland. We logeren in hotel 

Michel & Friends Hotel Monschau, Laufenstrasse 82 - 52156 Monschau. Het hotel ligt op 

ongeveer 135 km van Mol. Voor info over de verblijfplaats, zie  https://www.michel-

hotels.de/michel-hotel-monschau-gallery  

We starten ons weekend op vrijdag 1 oktober met het avondeten en eindigen op zondag 3 

oktober met een middagmaal. De prijs bedraagt  150 euro per persoon (zonder 

middagmaal) voor leden en partner bij verblijf in een tweepersoonskamer. (Voor een single 

is de prijs 190 euro per persoon.) Niet-leden betalen 10 euro per persoon extra. 

Aan de leden die inschrijven voor deelname zal later de prijs inclusief middagmaal worden 

meegedeeld.   

In de prijs zijn begrepen: 

- verblijf met ontbijt en avondmaal van vrijdagavond tot zondagmiddag 

- een kamer met douche of bad, WC, TV en telefoon 

- WIFI gratis 

- verwarmd zwembad aanwezig. 
 

Op vrijdagavond is het avondmaal rond 19.00 uur. Voor wie later aankomt, proberen we iets 

te regelen. 

Wie wil deelnemen aan het wandelweekend dient in te schrijven ten laatste 15 juni 2021. 

Inschrijven kan bij Jef Vanhoof: telefonisch 0479 27 57 02 of via mail 

jef_vanhoof@hotmail.com. Bij inschrijving moet er een voorschot van 60 euro per persoon 

betaald worden op rekeningnummer BE38 9795 4059 7472 van kwb Mol-Achterbos met 

vermelding ’wandelweekend 2021’. De kwb heeft een optie op 20 kamers. De inschrijving is 

geldig na betaling van het voorschot. (Betaalde bedragen kunnen enkel terugbetaald worden 

in de mate dat de kwb de voorschotten van het hotel kan terugkrijgen.) 

Hopelijk kunnen we dit jaar weer met een talrijke groep op stap gaan om te genieten van de 

mooie omgeving. 

Het kwb-bestuur 
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