
MBC Clubweekend 
5 t/m 8 mei 2016

Na een succesvol clubweekend in 2015 in Braunlage in 
de Harz hebben we besloten om er nog een keer terug 
te keren.

Ons hotel is wederom het Altes Forsthaus.
(www.forsthaus-braunlage.de) Een karakteristiek hotel 
op loopafstand van het centrum van Braunlage. Uiter-
aard met een ruimte voor onze �etsen.

Het clubweekend team maakt geschikte routes voor 
elke groep. Voor het vaste programma op vrijdag en za-
terdag wordt er in 3 tot 4 groepen gereden, elk met een 

eigen begeleider met gps.
Er worden voldoende pauzes gehouden en er wordt ge-
luncht in een eetgelegenheid als we daar de kans voor 
krijgen of anders in ‘het veld’. Je kunt een lunchpakketje 
meenemen vanuit het hotel.
Naar goed gebruik wordt er op donderdag en zondag 
een klein extra tochtje gereden (bij goed weer). Omdat 
we hier weinig tot geen uitloop kunnen hebben dien je 
te beschikken over een goede �etsconditie (probleem-
loos mee�etsen in een B-groep op het Hoogt). Er wordt 

dan  doorge�etst en er zijn weinig pauzemogelijkhe-
den.
Voor de liefhebbers ligt Bikepark Braunlage praktisch 
voor de deur van het hotel. Full protection is verplicht 
in het bikepark!. Dit maakt geen onderdeel uit van het 
clubweekend en is op eigen risico.
(www.bikepark-braunlage.de)

Programma:

Donderdag 5 mei:
•	 Vanaf 14:00 inchecken.
•	 Eventuele korte tocht.
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Vrijdag 6 mei:
•	 Ontbijten
•	 Mooie dagtocht biken.
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Zaterdag 7 mei:
•	 Ontbijten
•	 Mooie dagtocht biken.
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Zondag 8 mei:
•	 Ontbijten
•	 Eventuele korte tocht afhankelijk van animo en 

weer.
•	 Voor 11.00 uitchecken.

Inbegrepen:

•	 3x overnachting
•	 3x ontbijtbu�et
•	 3x avondeten

Niet inbegrepen:

•	 Drankjes gedurende het hele weekend.
•	 Eventuele toegangskaarten, huur �etsen en uitrus-

ting. (bijv. voor het bikepark) Full protection is ver-
plicht in het bikepark!

•	 Lunches.

Kosten:

•	 Clublid:    155 euro
•	 Geen lid:  170 euro  (alleen directe gezinsleden)

Het clubweekend staat open voor leden en directe ge-
zinsleden, ook niet �etsende gezinseden zijn welkom. 
Deze moeten wel voor eigen vermaak zorgen.
 
Er zijn 36 plaatsen en vol = vol. Je kan eventueel op een 
reservelijst geplaatst worden. We beschikken over vier, 

https://www.forsthaus-braunlage.de
http://www.bikepark-braunlage.de





