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Vayamundo
Houffalize

OKRA Midweek

24 tot 28 oktober 2021

Snak je ernaar om even uit je kot te gaan? Wil je graag met 
vrienden en gelijkgestemden samen cultuur en natuur beleven? 
Dan is het nu tijd om te genieten van de vele rijkdommen in de Belgische 
Ardennen! Naar jaarlijkse gewoonte trekt ook dit jaar OKRA voor een 
midweek naar Houffalize. 

Je geniet van vijf dagen verblijf in volpension in 
Vayamundo, Ol Fosse d’Outh. De unieke ligging aan 
de Ourthe brengt je meteen in Ardense sfeer. 

Tijdens die vijf dagen kan je deelnemen aan tal van 
activiteiten. De mooie accommodatie en de ideale 
wandelomgeving maken het programma compleet. 
Kriebelt het al om mee te doen met aquagym, 
fitness, tai chi, zwemmen, lezingen, creaworkshops, 
quiz, film, begeleide natuurwandelingen, petanque, 
line-dance, curling, kubb, een dansavond? 

Ook de app-man zal aanwezig zijn met hulp en tips 
bij het gebruik van gsm en tablet. 

VANUIT ELKE PROVINCIE 
VERTREKT EEN AUTOCAR 
RICHTING HOUFFALIZE. 
DE EERSTE TUSSENSTOP 
IS EEN BEZOEK AAN HET 
MEMORIAL1815 IN 
WATERLOO MET LUNCH. 
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Praktische informatie
• Verblijfplaats: Ol Fosse d’Outh (Vayamundo) – Houffalize
• 24 tot 28 oktober 2021
• Deelnameprijs per persoon: 505 euro
• Toeslag eenpersoonskamer: 60 euro
• Korting voor CM-leden: 15 euro
• Inbegrepen in de prijs: vervoer met autocar vanop verschillende 

opstapplaatsen (minstens 1 per provincie), verblijf in volpension 
vanaf lunch dag 1 tot en met lunch dag 5, handdoekenpakket, 
bezoeken en inkomgelden zoals vermeld in het programma, het 
vermelde activiteitenaanbod, reis- en annuleringsverzekering, 
OKRA-reisbegeleiding

• OKRA-reisbegeleiding: Rudi Bekaert, Agnes Claeys, Agnes 
Degang, Marcel Neuts, Robert Overmeer, Jean-Pierre Roelandt en 
Roger De Brabander.

Info en inschrijvingen
OKRA-REIZEN Algemeen, Postbus 40, 1031 Brussel
algemeen@okrareizen.be
02 246 39 44

Je kan ook deelnemen aan een van 
de twee halve daguitstappen:
• Achouffe (gegidst bezoek+ proe-

verij+ aandenken)
• Leisteenmijn en Blauwe Steen 

Museum in Recht.

Ook tijdens de terugreis gaat het 
avontuur nog verder met een 
bezoek met een treintje aan De 
Gemeentegrot, een mergelgrot in 
Valkenburg. Tijdens de muzikale 
lunch in het Gasthof Delicia te 
Riemst zal Ive Rénaarts voor de 
sfeer zorgen. 

genieten
5 dagen


