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Beste leden, partners, familie en vrienden van Bedaf 

Wij, Peter en Martin, nodigen jou, je partner, familie en vrienden van Bedaf uit voor de Bedaf 
wandel- en langlaufreis van 14 tot en met 21 januari 2023. 
 
We hebben na lang zoeken een mooi en toegankelijk langlaufgebied gevonden met veel 
wandelmogelijkheden, 100 km loipes en voor de liefhebbers volop ski mogelijkheden. 
 
Sneeuwzekere Harrachov 
De reis gaat naar Noord-Tsjechië, het Reuzengebergte, naar het sneeuwzekere Harrachov. De reis is 
geschikt voor alle leeftijden en niveaus.  
 
Brabant Expres Reizen 
Brabant Expres Reizen - lekker lokaal - heeft de reis voor ons samengesteld. Een uitgebreide  
beschrijving is te lezen in een brochure die speciaal voor onze reis is gemaakt. 
 
31 tweepersoonskamers 
We hebben een optie genomen tot 30 november 2022 voor maximaal 31 tweepersoonskamers en 
hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Behalve dat dat gezellig is, is het ook gunstig qua 
prijs. Hoe meer deelnemers namelijk hoe lager de prijs. De prijzen staan hieronder genoemd en zijn 
ook te vinden in de brochure. De prijzen zijn per persoon op basis van halfpension en een 
tweepersoonskamer, inclusief de reis per luxe touringscar.  De meerprijs van een éénpersoonskamer 
is € 129,-. 

GA JE MEE? REAGEER DAN VÓÓR 30 OKTOBER 2022   
En stuur een mail naar Martin Robijns. Op 30 oktober weten we hoeveel personen meegaan en 
maken we de prijs bekend. Via een speciale link van Brabant Expres Reizen kun je je daarna definitief 
aanmelden en het bedrag overmaken.  

Geef in je mail aan Martin je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer door. Eventueel  
ook van je medereiziger èn idem voor een contactpersoon “in geval van nood". 
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Praktische informatie 
Eenieder neemt zijn/haar eigen langlaufmaterialen mee. Heb je die niet, dan kun je die  
natuurlijk huren van Bedaf. 
Met de reis gaat een aantal Bedaf trainers mee.   
Brabant Expres Reizen meldt dat in Harrachov goede professionele hulp beschikbaar is. 
Denk aan een reisverzekering, wintersportdekking, annuleringsverzekering, zorgverzekering,  
medicijnen etc. Verzekeren kan ook via Brabant Expres Reizen.  
 
Tot slot 
Wij hebben er zin in. Lees rustig de brochure door en laat snel van je horen, uiterlijk 30 oktober. We 
rekenen op zoveel mogelijk deelnemers. 
 

Sportieve groet,  
Martin Robijns, martinrobijns@gmail.com 
Peter Aarden  


