Augustus 2018

Beste Paardenliefhebbers,
Na het zomerreces heeft het bestuur z’n ‘voelsprieten’ uitgestoken om een mogelijk
weekend-uitje te plannen.
We zijn ter oriëntatie op bezoek geweest bij Hotel St. Ludwig gelegen in Vlodrop
Station. Het hotel ligt direct aan de bosrand en beschikt in totaal over 22 slaapplaatsen
en 15 paardenboxen. Er zijn 6 eenpersoonskamers en 8 tweepersoonskamers. Tegenover
het hotel is een ruime parkeerplaats voor auto’s en trailers.

De locatie ligt in het bovenste deel van het Meinweggebied waar vele kilometers
ruiterpaden en menroutes liggen. (In het nationaal park 35 km en met de aansluitingen
in Roerdalen erbij 60 km). De hotelier is zelf ook een fervent menner en heeft veel tips
over mooie routes en rustplaatsen. De routes zijn genummerd en allemaal ook voor
aanspanning toegankelijk, mits op de kaart anders staat aangegeven door arcering. Deze
kaart wordt bij aankomst aan iedereen uitgereikt.

Na een gastvrije ontvangst door de eigenaar Charles van de Bilt, mochten we de stalling
bekijken met paddock en al wat meer horende bij het hotel. Alles is tot in de puntjes
verzorgd en de paardenboxen zijn ruim en licht.

Vanwege de populariteit van deze locatie moet er lang van te voren geboekt worden.
Voorlopig zijn er slechts drie data beschikbaar; 27 oktober 2018, 16 november 2018 en
27 april 2019. Deze data zijn onder voorbehoud; als er andere mensen boeken op deze
data is er geen of minder plaats beschikbaar. Betaald is gereserveerd geldt hier.!!.
Verblijf is in principe op basis van half pension d.w.z. diner op de dag van aankomst en
ontbijt op de vertrekdag. Het is echter mogelijk om als afsluiting van het weekend op
de vertrekdag ook nog een drie gangen diner te nuttigen tegen separate betaling van
ongeveer 25 tot 30 euro. Gezellig even na praten terwijl we tevens nog gebruik mogen
maken van de stalling.
Kosten voor het gehele weekend met 2 x diner ! en 1 x ontbijt
& stalling zullen rond de 100 euro per persoon bedragen.
Zonder 2e diner op zondag ligt dat ongeveer (genoemde)
25 tot 30 euro lager. (koppels die met één paard komen
betalen ook één stallingsplek minder)
Lunch onderweg is niet inbegrepen en wordt in overleg zelf
geregeld.

Graag vernemen we van jullie of hier animo voor is (graag vóór 15 september a.s. reactie)
in verband met boeking aldaar. ‘Wie het eerst komt die het eerst maalt.!!.’ = Vol is vol.!!.
Bij voldoende animo gaan we e.e.a. in gang zetten !!
Vriendelijke groet,

Het Bestuur

