“Sommerfest” op de Schelde met de “Brennofen Musi”
Zondag 7 juli 2019

Zondag 7 juli 2019 : Servus’ “Sommerfest” met de “Brennofen Musi” uit Neder-Oostenrijk.
Muzikale en culinaire boottocht op de Schelde naar Antwerpen en de Antwerpse haven.
Met Servus en het luxe-partyschip “de Wilford” van rederij RIVERSTAR varen wij via de Rupel en de Schelde naar
Antwerpen tot het Deurganckdok, diep in de Antwerpse haven. Vanaf de machtige Scheldestroom is het genieten van het
Klein-Brabantse polderland, van prachtige panorama’s, van de skyline van Antwerpen en van een indrukwekkend stukje
Antwerpse haven.
Wij duimen er alvast voor dat het nochtans smaakvol ingerichte interieur van “de Wilford” het zal moeten afleggen voor het
ruime zonneterras. Hoe dan ook wordt het vanaf 17 uur volop genieten van een lekker koud- en warm “Kombuis-buffet”.
Tijdens de hele duur van de tocht zullen onze 7 vrienden van de Brennofen Musi uit de “Bucklige Welt” in Niederösterreich
ons verblijden met onvervalste volksmuziek zoals u deze, met uitzondering van Servus dan, alleen in Oostenrijk te horen
krijgt. Gemoedelijke sfeer zoals steeds verzekerd!
Praktisch: inscheping en afvaart in Boom (kaai, veersteiger) om 13.30 uur. Wij leggen een autocar in van Reizen Bergkoning, die u op comfortabele manier van Mechelen naar Boom brengt en ook weer terug. Vertrek aan het Rode Kruisplein
te Mechelen om 12.45 uur. Terug in Mechelen rond 21 u. Deelname kosten bustransfer = € 5 p.p. (opgelet, slechts 50
plaatsen beschikbaar!)
Servusleden betalen € 79 voor boottocht, buffet (excl. dranken) en muzikale animatie. Tafels van 6 en 8 personen.
Zit u graag met vrienden samen, reserveer dan ook samen. Niet-leden zijn eveneens welkom, maar betalen € 85 p.p.
Deelnameprijs incl. bustransfer: € 84 voor Servusleden en € 89 niet-leden. Kinderen tot 12 jaar aan halve prijs.
Reserveren kan zolang tot de 82 beschikbare plaatsen ingevuld zijn via haydngenootschap.servus@telenet.be of op nr.
015 33 11 03, gevolgd door onmiddellijke betaling op rek. BE73 0016 0787 8060 van Servus, met vermelding “boottocht
Antwerpen”.
Dus eerst bellen of mailen, dan pas uw storting doen!
Niet treuzelen, nu reserveren, zodat je niet riskeert uit de boot te vallen!

