
MBC Clubweekend 
25 t/m 28 mei 2017
Na een succesvol clubweekend in 2016 in Braunlage in 
de Harz hebben we besloten om er nog een keer naar 
de Harz te gaan maar deze keer naar Ellrich.
 

Ons hotel is Ferien Hotel Südharz en zoals de naam 
al doet vermoeden ligt dit dus aan de zuidkant van de 
Harz. Uiteraard met een ruimte voor onze fietsen.

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 fietsconditie (probleem-
loos meefietsen in een B-groep op het Hoogt). Er wordt 
dan  doorgefietst en er zijn weinig pauzemogelijkhe-
den.

Voor de liefhebbers ligt Bikepark Braunlage op een half 
uur rijden met de auto. Full protection is verplicht in het 
bikepark! Op 45 min. rijden ligt Bikepark MSB-X-Trail 
(http://matthias-schmidt-berg.de/index.php/main-
xtrail) Bezoek aan een bikepark maakt geen onderdeel 
uit van het clubweekend en is op eigen risico.
(www.bikepark-braunlage.de)

Programma:

Donderdag 25 mei:
•	 Vanaf 15:00 inchecken.
•	 Eventuele korte tocht.
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Vrijdag 26 mei:
•	 Ontbijten
•	 Mooie dagtocht biken.
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Zaterdag 27 mei:
•	 Ontbijten
•	 Mooie dagtocht biken.
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Zondag 28 mei:
•	 Ontbijten
•	 Eventuele korte tocht afhankelijk van animo en 

weer.
•	 Voor 11.00 uitchecken.

Inbegrepen:

•	 3x overnachting
•	 3x ontbijtbuffet
•	 3x avondeten
•	 3x lunchpakket

Niet inbegrepen:

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

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

•	 Lunches.

Kosten:

•	 Clublid:    170 euro
•	 Geen lid:  180 euro (alleen directe gezinsleden)
•	 Toeslag 1-persoonskamer 25 euro

Het clubweekend staat open voor leden en directe ge-
zinsleden, ook niet fietsende gezinseden zijn welkom. 
Deze moeten wel voor eigen vermaak zorgen.
 
Er zijn 39 plaatsen en vol = vol. Je kan eventueel op 

http://ferienhotel-suedharz.travdo-hotels.de/de/
http://matthias-schmidt-berg.de/index.php/main-xtrail
http://matthias-schmidt-berg.de/index.php/main-xtrail
http://www.bikepark-braunlage.de


een reservelijst geplaatst worden. We beschikken over 
17 twee en 5 één-persoonskamers (voor een één-per-
soonskamer geld een toeslag van 25 euro)
 
Je inschrijving is pas definitief als de betaling is bijge-
schreven op de rekening van MBC.
Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
 
Mocht je annuleren en er staan mensen op de reserve-
lijst dan zijn er geen kosten aan verbonden. Zijn er geen 
reservekandidaten, dan zijn de kosten voor jezelf en zal 
je die op je eigen annuleringsverzekering moeten ver-
halen.

Zorg dus zelf voor een reis/annuleringsverzekering!!!

Hoe geef ik mij op?

Klik hieronder, vul je gegevens in, maak het totaal be-
drag over op rekeningnummer:

NL97 RABO 0144045540
tnv MBC Midden Nederland onder vermelding van 
clubweekend 2017.

www.mbc-midden.nl/inschrijfformulier-clubweekend

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij  Silvie, Patrick, 
Mark W. of op  clubweekend@mbc-midden.nl


