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PolMarCo groeit naar 3 groepen
Voor het eerst in het bestaan van PolMarCo organiseren wij DRIE dezelfde meerdaagse
reizen naar één bepaald reisdoel, namelijk naar de stad Koblenz.
Er is een indeling gemaakt in 3 groepen:
Groep A: de oorspronkelijke PolMarCo groep;
Groep B: de NPB groep 1;
Groep C: de NPB groep 2.
Planning meerdaagse reizen
Voor groep A is een 4-daagse reis gepland en voor de groepen B en C een vijfdaagse.
De planning is als volgt:
Groep A: 9 t/m 12 oktober2012;
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.
Wij gaan er vanuit dat men zoveel als mogelijk met de “eigen” vertrouwde groep meegaat.
Uiteraard behoort aanhaken bij een andere groep tot de mogelijkheden.
Deelnemers Groep A kunnen zich op de bekende wijze online aanmelden.
Deelnemers van groepen B en C worden op de gebruikelijke manier per e-mail of per post
geïnformeerd, maar ook zij zullen binnenkort van de webmaster een inlogcode ontvangen
voor de deelnemerspagina op de website van PolMarCo, www.polmarco.nl. Men kan dan
daar de uitnodigingen vinden en voortaan ook online aanmelden. Degene die geen internet
hebben, ontvangen de informatie per post.
Hotel Koblenz
Op basis van de door ons gehanteerde checklist viel de keuze op basis van prijskwaliteitsvergelijkingen op Hotel Weiland, Bürgermeister-Müller-Straße 25, 56112
Lahnstein. Hotel Weiland is een gunstig gelegen familiehotel van gemiddelde klasse op
ongeveer 7 kilometer afstand van Koblenz.
Het hotel telt 46 ruime kamers. De helft van de kamers (voorzijde) biedt rechtstreeks
uitzicht op de Rijn. Het hotel ligt midden in het historische stadje Lahnstein, daar waar de
rivier de Lahn in de Rijn stroomt, en vanuit het hotel loopt u direct het winkelgebied binnen.
Zie www.hotel-weiland.de
De voorzijde van het hotel is gehorig i.v.m. passerende treinen. Daarom wordt bij
aanmelding de mogelijkheid geboden een voorkeur uit te spreken voor een kamer aan de
voor- of achterzijde.
Dagtrip 2012
De dagtrip op donderdag 5 april 2012 is prima verlopen. Een boeiend programma,
bestaande uit een bezoek aan het Mijnbouwmuseum in Bochum, de brouwerij König in
Duisburg en een afsluitend etentje in het restaurant “Diebels im Hafen” in Altstadt
Duisburg. Foto’s staan op de website (wel inloggen).
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