
 
Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
in Duitsland wil PASAR Heusden
draad weer opnemen en 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg 
en Frankrijk.
 
Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 
2023.  De richtprijs is 
persoonskamer) of 
per
inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 
rekening.
 
Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 
door een mai
vermelding 3
 
Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 
definitief in te schrijven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
in Duitsland wil PASAR Heusden
draad weer opnemen en 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg 
en Frankrijk.

Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 
2023.  De richtprijs is 
persoonskamer) of 
per autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 
inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 
rekening.

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 
door een mai
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Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 
definitief in te schrijven.

PASAR: 3

Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
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autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 
inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 
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Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
in Duitsland wil PASAR Heusden
draad weer opnemen en 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg 

Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 
2023.  De richtprijs is 
persoonskamer) of € 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 

autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 
inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 
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reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

ltje te sturen naar  
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PASAR: 3-daagse uitstap Saarland

Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
in Duitsland wil PASAR Heusden
draad weer opnemen en 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg 

Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 
2023.  De richtprijs is 

€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 
autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 

inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

ltje te sturen naar  
daagse Saarland + aantal personen. 

Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 
definitief in te schrijven. 

daagse uitstap Saarland

Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
in Duitsland wil PASAR Heusden
draad weer opnemen en voorzien zij een 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg 

Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 
2023.  De richtprijs is € 300 pp (2

€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 
autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 

inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

ltje te sturen naar  pasarheusden@gmail.com
daagse Saarland + aantal personen. 

Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 

daagse uitstap Saarland

Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
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voorzien zij een 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg 

Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 
€ 300 pp (2

€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 
autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 

inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

pasarheusden@gmail.com
daagse Saarland + aantal personen. 

Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 

daagse uitstap Saarland

Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
Zolder de 

voorzien zij een 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg 

Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 
€ 300 pp (2-

€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 
autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 

inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

pasarheusden@gmail.com
daagse Saarland + aantal personen. 

Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 

daagse uitstap Saarland 

€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 
autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 

inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

pasarheusden@gmail.com
daagse Saarland + aantal personen.  

Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 

€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 
autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 

inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

pasarheusden@gmail.com met 

Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 

€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport 
autocar, het verblijf in het hotel, de maaltijden en 

inkomgelden zijn inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen 

Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven 

met 

Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 


