Vierdaagse arrangement 2022
Speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse bieden wij ook in 2022 weer een
arrangement aan in onze groepsaccommodatie Het Buitencentrum te
Overasselt. Geschikt voor individuele loper, groep en verzorger/supporter van
lopers.
Je kunt in Het Buitencentrum verblijven van maandag 18 juli t/m zaterdag 23
juli 2022. Een verblijf boeken t/m vrijdagochtend of vrijdagavond (incl.
barbecue) is ook mogelijk. De eerste maaltijd serveren wij op maandagavond.
Het arrangement bestaat uit:
- Ontvangst met koffie/thee en koek
- Slaapplaats in groepsaccommodatie¹ of blokhutten²
- Nachtelijk ontbijt vanaf 02.30 uur tot 07.00 uur
- Lunchpakket (zelf samen te stellen bij het ontbijt)
- Kopje koffie/thee in de middag
- Kopje koffie/thee in de avond
- 3-gangen diner in buffetvorm tussen 17.30u en 19.30u
- Schoonmaak sanitair (2x per dag)
¹ slaapkamers en slaapzalen met stapelbedden / ² blokhutten met stapelbedden

Adres locatie:
Sint Walrickweg 9
6611 KG Overasselt
Adres kantoor:
Hoogstraat 52
6611 BZ Overasselt
Tel: 024 622 18 29
info@hetbuitencentrum.nl

Laat jezelf dus lekker verwennen in de prachtige omgeving van het
Buitencentrum, waar je samen met talrijke medelopers een gezellige week zult
doorbrengen.
Tijdens het verblijf is er een massageteam aanwezig dat sport- en
ontspanningsmassages aanbiedt.
Als extra service voor gasten van Het Buitencentrum rijden er touringcars van
en naar het startpunt van de Vierdaagse in Nijmegen. Let op, dit is een
betaalde dienst en is exclusief voor onze gasten en staat los van de algemene
lijndiensten.
Zie volgende pagina voor meer informatie over de bus transfer.
De kosten van het arrangement
Maandag – vrijdag (ochtend):
€ 325,00 per persoon*
Maandag – vrijdag (avond inclusief barbecue € 350,00 per persoon*
Maandag – zaterdag (ochtend) Inclusief ontbijt € 380,00 per persoon*
* Exclusief drankjes en boekingskosten à € 29,95 per boeking.
Annuleren & annuleringskosten – vierdaagse arrangement:
•
Bij uitloting - op vertoon van uitlotingsbrief binnen 14 dagen na loting - € 35,00 per persoon
•
Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang - € 125,00 per persoon
•
Bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor aanvang - € 150,00 per persoon
•
Bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor aanvang - € 205,00 per persoon
•
Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang – 90% van de prijs
•
Bij annulering op of na de dag van aanvang – 100% van de prijs

Optioneel: bij te boeken
Aankomst op zondag
Tussen 14.00u – 17.00u
Inclusief koffie/thee en ontbijt

€ 40,00 per persoon
Bus transfer
Zie informatie bus transfer op de
volgende pagina

€ 52,00 per persoon

Informatie bus transfer vierdaagse
De touringcars van “Toonen Reizen” rijden van maandag 18 juli t/m vrijdag 22
juli 2022 van en naar het startpunt van de Vierdaagse in Nijmegen speciaal en
alleen voor gasten van Het Buitencentrum.
Ritinformatie maandag (inschrijven bij de wedren):
Heenritten
Vertrekplaats: Het Buitencentrum (inrit aan de St. Walrickweg)
Bestemming: Fort k.i.d. Potstraat / Fagelstraat (vlakbij de wedren)
Tijden van vertrek:
12.00u
15.00u
Terugritten
Vertrekplaats: Fort k.i.d. Potstraat / Fagelstraat (vlakbij de wedren)
Bestemming: Het Buitencentrum (inrit aan de St. Walrickweg)
Tijden van vertrek:
14.00u
17.00u
Ritinformatie dinsdag t/m vrijdag
Heenritten
Vertrekplaats: Het Buitencentrum (inrit aan de St. Walrickweg)
Bestemming: Fort k.i.d. Potstraat / Fagelstraat (vlakbij de wedren)
Tijden van vertrek:
03.15u
04.15u

05.15u

06.30u

Terugritten
Vertrekplaats: Fort k.i.d. Potstraat / Fagelstraat (vlakbij de wedren)
Bestemming: Het Buitencentrum (inrit aan de St. Walrickweg)
Tijden van vertrek:
13.30u
14.30u

15.30u

16.30u

17.30u

Op vrijdag, als de vierdaagse over de St. Walrickweg heen komt, is het vertrek
in de ochtend vanaf de Hessenbergseweg nabij onze accommodatie. In
verband met de intocht op vrijdag zullen de terugritten een uur later zijn.
Voorafgaande het verblijf inventariseren wij bij onze gasten naar de gewenste
bustijden zodat er voldoende capaciteit zal zijn in de bussen.

Extra buskaart vrijdag
Het is mogelijk om voor
familieleden die naar de
intocht komen op vrijdag een
extra buskaartje te kopen voor
€ 7,50 per stuk. Zij kunnen
dan met touringcar mee terug
naar Het Buitencentrum.

