
                          

 

Beste IPA vrienden. 

Na het eerder annuleren van de trip naar Trier, het volgende. 

Na overleg met ZDS reizen en de evenementencommissie zijn wij 

erin geslaagd om een driedaagse reis te organiseren. Deze reis zal, 

zoals het er nu uit ziet, plaats gaan vinden op 13, 14 en 15 mei a.s. 

Wij hebben 30 kamers gereserveerd in all inclusive “hotel Eifelstern” in Bitburg.   

Dag 1: 

Vanaf de opstapplaatsen gaan we richting Thorn in Limburg voor koffie 

met gebak. Na de koffie rijden we verder naar Bitburg,  stad bekend van 

het Duitse biermerk Bitburger ( “Bitte ein Bit” ).  Gezien de reisduur 

nemen we voor u broodjes mee voor de lunch in de bus. Na aankomst in 

Bitburg gaan wij naar de bierbrouwerij voor een rondleiding. Aansluitend 

is er gelegenheid om het centrum van Bitburg te bezoeken. Rond 17.30 

uur kunnen we inchecken in het hotel. Na het uitpakken van onze 

bagage, is de bar geopend en gaan we om 19.00 uur dineren.  

Na 23.00 uur zijn de drankjes voor eigen rekening. 

Dag 2: 

Na het ontbijt, waar u ook uw lunchpakket klaar moet 

maken om mee te nemen, gaan we met de bus naar Trier. 

Met het treintje maakt u een rondrit die eindigt op de  

St. Pietersberg  waar vandaan u een prachtig uitzicht heeft 

over Trier. Hierna bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt 

om te winkelen of genieten van deze culturele stad. Daarna weer terug naar het 

hotel voor het diner.  



Dag 3: 

Na het ontbijt, ook nu zelf uw lunchpakket maken, gaan we 

uitchecken. Met de bus rijden wij via Luxemburg terug naar 

Nederland. Onderweg stoppen we nog in Bastogne. Aldaar 

gaan we een bezoek brengen aan een museum.  

Op het laatste stuk van de reis, wordt u nog verwend met 

een uitgebreid dinerbuffet en een afscheidsdrankje in restaurant de Gouden Leeuw 

in Terheijden (NB). 

In de prijs van deze reis zijn inbegrepen: 

- bezoek aan bierbrouwerij Bittburger; 

- treintje Trier; 

- entree museum Bastogne; 

- heenreis koffie met gebak; 

- ontbijt, lunchpakket en diner (2 maal) in hotel Eiffelstern; 

- drankjes bij diner tot 23.00 uur inclusief; 

- afsluitend diner in Terheijden (NB); 

Opstapplaatsen 

Omdat het op vrijdag de 13e mei betaald parkeren is in Den Haag 

en parkeren op het terrein van het politiebureau niet mogelijk is, 

hebben wij  besloten om gebruik te maken van 2 opstapplaatsen. 

U kunt zelf beslissen welke opstapplek voor u makkelijker is: 

Opstapplek 1 NS station Zoetermeer Centrum. Vrij parkeren Nadinegang waar u 

vanaf 06.30 uur word opgewacht door Jan Heidelberg. Vanaf de parkeerplaats is het 

ongeveer 100 meter lopen naar de bus. Vertrek om 07.00 uur!! 

Opstapplek 2 Landal Greenpark te Reeuwijk.  Vanaf de snelweg 1e parkeerterrein 

aan uw linker hand. Vrij parkeren ter hoogte van Landal Greenpark aan de 

Reeuwijks Houtwal waar u vanaf 07.00 uur wordt opgewacht door Cor Koopman.  

Vertrek vanaf deze opstapplaats 07.30 uur!! 

  



De evenementencommissie heeft aan ZDS gevraagd om deze reis verder te 

organiseren en indien nodig andere mogelijkheden te bekijken. Zodra wij meer 

weten zullen wij u weer berichten. 

Mee op reis 

Deze reis is bedoeld voor IPA leden van het district Het Groene 

Hart. Per IPA lid kan één introducé worden aangemeld. Eén kind 

kan bij de ouders op de kamer. Het is mogelijk om een tweede 

introducé aan te melden. Deze wordt op een reservelijst geplaatst die gebruikt 

wordt als er nog vrije plaatsen in de bus zijn.   

Kosten 

Deze grandioze reis kunnen wij u aanbieden voor:  

- IPA lid single € 90,00 

- IPA lid met introducé  € 70,00 en introducé € 130 euro. 

Elk volgende introducé wordt € 150,00 in rekening gebracht. 

Aanmelden 

Ook voor deze reis geldt VOL IS VOL. U kunt zich aanmelden via: 

Evenementen-het-groene-hart@ipa-nederland.nl  

 

Uw reservering is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op 

rekeningnummer van IPA Het Groene Hart NL33RABO0336499639 onder 

vermelding van reis Trier. Vergeet niet om een reisverzekering af te sluiten. 

!!Reserveer alvast de data van 13 tot en met 15 mei 2022 in uw agenda!!   

Met vriendelijke groet  

De evenementencommissie, 

Cor Koopman, 

Jan Heidelberg en 

Jan van Steenbergen 

mailto:Evenementen-het-groene-hart@ipa-nederland.nl

