
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viro vzw gaat op reis 
met ‘De vrienden van Evolène’ 

van 1 tot 8 augustus 2020 
 

 



 

 

Dag iedereen! 
 
 
 
Nog enkele weken en dan vertrekken we samen naar 
Evolène: een dorpje in het zuiden van Zwitserland, vlak bij 
de grens met Italië. Evolène bestaat uit een aantal dorpjes, 
waaronder Evolène (waar we logeren) en Les Haudères (dat 
op wandelafstand ligt). In de winter kan je er skiën en in de 
lente viert men uitgebreid carnaval. In de zomer kan je 
genieten van prachtige uitzichten. Je kan vanuit Evolène 
zelfs de Matterhorn zien! 
 
In dit boekje vind je de belangrijkste informatie terug in 
verband met onze reis. Indien je nog informatie tekort hebt 
of ons iets wil laten weten, dan kan dat via Febe Vandewalle. 
Je kan haar bereiken via het algemeen Viro-nummer (050 39 
01 24) of via febe.vandewalle@virovzw.be.  
 
 
 
Vrolijke groeten, 
Febe, Célèste en Emilie. 
  



 

 

Reisorganisatoren 
 

- Célèste Dhenneau (begeleidster in Viro -De ronde) 

 
 

- Febe Vandewalle (begeleidster in Viro- De Wegwijzer) 

 
 

- Emilie Gevaert (Begeleidster in Viro- Dagbesteding) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Onze Reis 
 
We reizen opnieuw met Yvan Cars! 
 
Heenreis* 

We vertrekken op zaterdag 1 augustus aan de ingang 
van de Kinepolis, we verzamelen om 6u10. De bus 
vertrekt stipt om 6u30. Daar zal Célèste staan om jullie 
te verwelkomen alsook jullie identiteitskaart, 
verzekering en geld (voor wie dit nodig is ) te 
ontvangen.   

Koning Albert I-laan 200 
8200 Sint-Michiels Brugge 

 
We stoppen 2 keer onderweg.  

Eerste stop: Luxemburg  
Tweede stop: Basel 

 
Terugreis* 

We komen terug thuis op zaterdag 8 augustus tussen 
20u en 22u op parking Kinepolis. 

 
*Deze informatie is nog onder voorbehoud. Kort voor vertrek krijg je nog een 
update van deze informatie. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Maaltijden 
 
Volpension, water aan tafel inbegrepen 
 
Verblijf en adres voor post 
 
Centre de Vacances Lana 

Chemin du Canada 5 
1983 Evolène (Suisse) 

 

Mee te nemen op de bus 

 
□ Een picknick voor zaterdagmiddag 
□ Je portefeuille met identiteitskaart en Europese 

Ziekteverzekeringskaart voor 2020! (EZVK) 
□ Iets om de tijd te doden boekje, tijdschriften …  

 
 
Mee te nemen in je valies 
 
□ Toiletgerief 
□ Voldoende handdoeken en washandjes 
□ Hoeslaken, bed overtrek en kussenovertrek  
□ Voldoende kledij, ondergoed en kousen 
□ Warme kledij voor frisse momenten 
□ Regenkledij voor natte momenten 
□ Zonnecrème en pet of hoed voor warme momenten 
□ Stevige schoenen om mee te wandelen 
□ Nachtkledij (eventueel pantoffels) 
□ Voldoende medicatie 
□ Een pakje gemalen koffie of thee. Zo sparen we geld uit.  



 

 

□ Vul zelf gerust aan! Een fototoestel, gsm, boekje met 
kruiswoordraadsels, cd, … 

□ Adressen voor moest je een kaartje willen sturen naar 
het thuisfront 

□ Mondmasker  
 
Geldzaken  
 
In Zwitserland betalen ze in Zwitserse frank. Dit moet je 
aanvragen bij de bank en dit best zo snel mogelijk.  
 
Uitstappen 
 
Wandelen in Zermat 

 
 

 
Grimentz en Sion, steden die de moeite waard zijn! 
 
 
 
  



 

 

Martigny: een bergtrein, een zoo, een natuurlijk zwembad, … 

 
 

Een boottocht in Genève 

 
 
Ter plaatse 
 
’s Avonds is de bar steeds open en is er een activiteit 
voorzien… 

- Kaarten 
- Quiz 
- Muzikale bingo 
- Raclette-avond 
- Film 
- Karaoke 
- … 



 

 

 
We blijven ook zeker één dag ter plaatse. Hier voorzien we 
een petanque toernooi. Moge de beste winnen.  
 
Voor de mensen die graag eens een dagje zelf invullen, zijn 
er ook heel wat mogelijkheden! 

- Bezoek aan Evolène / Les Haudères 
- Naar boven met de kabellift met een prachtig uitzicht! 
- … 

 
Wat kost dat? 
 
Wat is reeds inbegrepen in de inschrijvingsprijs? 

- Busreis 
- Tweepersoonskamer met lakenpakket 
- Volpension 

 
Wat is nog niet inbegrepen? 

- Uitstappen worden ter plaatse afgerekend 
Uitstap Prijs* 
Wandelen Zermat / 
Steden Grimentz en Sion / 
Bergtreintje Martigny €20 
Boottocht Genève €30 

- Als je graag een kamer alleen hebt, dan kan dit met 
een meerprijs van €80. We horen dit graag voor afreis 
zodat we hier rekening mee kunnen houden! 

- Persoonlijke aankopen (zoals souvenirs, cafeetjes, 
bar, …) worden zelf bekostigd. 

 
De uitstappen en de bar ’s avonds rekenen we af in euro. 
Indien je alle uitstappen wil meedoen én nog iets wil drinken 



 

 

in de bar, breng je best ongeveer €80 euro mee. Indien je 
graag een souvenirtje koopt en af en toe graag iets drinkt op 
een terrasje, breng je best ongeveer 50 Zwitserse Frank 
mee. 

 
Tot 1 augustus!! 

 
 
 
 
 

Hopelijk hebben jullie al 27 september in jullie 
agenda staan voor het terugkom moment.  


