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Meerdaagse reis 2012 Groep A
Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt de geplande reis van PolMarCo Groep A naar Koblenz van
9 t/m 12 oktober a.s. geen doorgang te laten vinden. Er zijn te weinig aanmeldingen
ontvangen om op verantwoorde wijze de reis te laten doorgaan. De deelnemers die zich wel
voor deze meerdaagse reis hebben aangemeld zijn inmiddels geïnformeerd over de
afgelasting. Voor groep A zal definitief geen meerdaagse reizen meer georganiseerd worden.
Planning overige meerdaagse reizen (groep B en C)
Wel staan voor de groepen B en C vijfdaagse reizen naar Koblenz gepland.
De planning is als volgt:
Groep B: 22 t/m 26 oktober 2012;
Groep C: 11 t/m 15 maart 2013.
De programma’s staan op de deelnemerspagina van onze website. Aanmelding voor groep
B en C kan op de bekende wijze online d.m.v. inloggen op de deelnemerspagina van de
website waar de uitnodiging en het online inschrijfformulier voor groep B en C staan,
Een aantal leden van groep A is naar groep B of C geswitcht. Voor de reis van groep B
hebben zich inmiddels 50 personen aangemeld. Er zijn hier nog 4 plaatsen beschikbaar.
Voor de reis van groep C in maart 2013 zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. U kunt
uiteraard hierbij aansluiten. Zie verder op de website onder meerdaagse reizen – Koblenz
2012/2013.
Ander hotel
Verschillende deelnemers attendeerden ons op negatieve recensies over het oorspronkelijk
gekozen hotel in de omgeving van Koblenz. Daarom is besloten het betreffende hotel te
annuleren. Voor groep B en C is nu een ander hotel vastgelegd. Het betreft Hotel
Ebertor***S in Boppard. Een mooi aan de westelijke Rijnoever gelegen hotel op ca. 200 m
van het pittoreske centrum van Boppard met oude vakwerkhuizen en een uitgebreide
winkelpromenade. Sinds 2009 beschikt het hotel over een nieuwbouw met 40 ruime kamers,
waarvan sommige met Rijnzicht. Boppard is een toeristische trekpleister. Een uitstekende
uitvalsbasis voor ons programma
Dagtrip 2013
Voor de dagtrip in het voorjaar van 2013 is nog geen datum bepaald. Het bestuur is
benieuwd of onder deelnemers van PolMarCo leuke ideeën bestaan voor het programma
van deze dagtrip. Laat van je horen.
Het bestuur van de Stichting PolMarCo
Izak Mauritz
Henk Slots

