
 

 

Betreft: bridge-4daagse naar SLENAKEN (Nederlands Zuid-Limburg) van maandag 

16/5 t/m donderdag 19/5/2022.      4/10/2021 

Beste vrienden bridgers, 

In navolging van de heerlijke verblijven van de vorige jaren, organiseert Argus Schilde en Recreatiebridge 

Brasschaat volgend jaar een bridgereis naar SLENAKEN, van maandag 16/5 t/m donderdag 19/5/2022. 

We verblijven in  HOTEL SLENAKEN, Heijenratherweg, 4 -- 6276 PC Slenaken, Nederland. 

Hetzelfde hotel dat we gepland hadden voor het rampjaar 2020! 

Het viersterrenhotel Best Western Slenaken bevindt zich in een rustige, groene omgeving in Heijenrath, 

op 1,5 km van Slenaken.  Het is het hoogstgelegen hotel van Nederland (bovenop de loorberg) en vanuit 

Schilde vlot bereikbaar na ongeveer 135 km.  Het ligt even over de grens van België – Voerstreek – en 

dicht bij de prachtige GEUL vallei waar het goed wandelen is. Fietsen kan via de knooppunten, de streek 

is wel heuvelachtig, maar met e-bikes geen probleem. Autotrips kunnen ondernomen worden naar 

Valkenburg, Maastricht (ook met rechtstreekse busverbinding), Aken, Luik en tevens de voerstreek.     

Hun restaurant “De Heeren van Slenaken” is vier jaar geleden helemaal verbouwd en omgetoverd tot 

een moderne, maar ook sfeervolle ruimte met een grote bar en een mooi panorama terras. 

     www.hotelslenaken.com 

Bijzonderheden: 

• 3 Overnachtingen in een luxe kamer met uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen keuzediner 

• Zaalruimte voor de bridgedrives (de organisatie via onszelf) 

• Exclusief  consumpties en overige verbruiken (voor eigen rekening via het kamernummer) 

• (e)-Fietsen te huur in het hotel en verschillende golfclubs in de regio, reisgids voerstreek in bijlage 

• Inchecken vanaf 15 u. uitchecken ten laatste 11 u. 
 
Prijzen en annuleringsvoorwaarden:  
4-daags bridgearrangement per persoon HP incl verblijfsbelasting  € 230,00 
Eénpersoonstoeslag voor de drie nachten         “                “    €   95,00  
DUS: 2ppkamer met 2 personen = 460€ en 1persoonskamer = 325.00€ 
Annulering gratis tot 30 d voor aankomst; 50% binnen 30 d en 100% binnen 7 d.  
Voorschotbetaling van 50€ pp aan Argus bij inschrijving en restant aan Argus tegen 31/3/2022 na onze 
uitnodiging hiervoor per mail. 
 

Indien u interesse heeft om deel te nemen, gelieve dan zo vlug mogelijk in te schrijven door middel van 

storting van 50€/per persoon op rekening: BE25 7310 3308 7782 van Argus Bridgeclub Schilde -- De Pont 5 – 

2970 Schilde, met vermelding van: kamertype 1 of 2 pers en de naam van uw bridgepartner. 

Voor verdere info kan u terecht bij Jules Van Leuven (jul.vanleuven@telenet.be) of bij Huub 

Ghysebrechts (webmaster@bridgeclubargus.com). We hebben 30 kamers gereserveerd, wacht dus niet 

te lang. – reservering in volgorde van betaling. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Uw bestuur 
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