INTERNATIONALE AVANTIME MEETING 2021
Wanneer
12-15 augustus 2021
Waar
Hotel Mercure, Schweinfurt.

Programma
Het programma is nog niet geheel klaar, maar de eerste aanzet is
gedaan!
Donderdag - aankomst en begroeting
Op deze dag komen we allemaal aan en checken we in op onze kamers,
met in de namiddag een welkomstdrankje (sekt). In de avond bijpraten
met elkaar (De kosten voor het diner is niet inbegrepen).

Vrijdag - Ebracher Baumwipfelpfad

Vrijdag beginnen we na het ontbijt aan een excursie naar het
Steigerwald-boomtoppenpad bij Ebrach. De afstand daar naartoe is
ongeveer 40 km.
Hier vinden we een 1.150 meter lange houten loopbrug, die zich
langzaam een weg baant door alle niveaus van het bos en uitkomt bij
een 42 meter hoge uitkijktoren. Deze is volledig gemaakt van lokaal hout
en is rolstoeltoegankelijk.
Op de terugweg stoppen we bij het gezellige landhuis "Zur Krone" in
Brünnau, waar we zullen eten (kosten niet inbegrepen in meetingprijs)

Zaterdag - Schloss Tambach
Na het gezamenlijke ontbijt op zaterdag is er een excursie naar het
Tambach Castle Wildlife Park.

Het kasteel ligt ca. 60 km richting Coburg en biedt een unieke compositie
van het oud-Engelse kasteelpark met beekjes, vijvers en oude bomen,
een verscheidenheid aan bloemen, een diverse dierenwereld, een
bosavonturenparcours en in 2021 een nieuw beeldenparcours met
werken van de kunstenaar Thomas Röthel.
We hebben daar een roofvogelshow geboekt en iedereen heeft genoeg
tijd om zich te vergapen aan het kasteel zelf en de dieren als lynxen,
wolven, damherten, edelherten, sikaherten, wasberen, otters en wilde
zwijnen. Wie geïnteresseerd is in cultuur, kan het beeldenpad
verkennen.
Na de terugreis ontmoeten we elkaar in het hotel voor een gezamenlijk
diner(inbegrepen).

Zondag: Helaas alweer tijd om afscheid te nemen, na het ontbijt.
Kosten
1 persoon met overnachting van donderdag-zondag inclusief ontbijt,
galadiner op zaterdag en de excursies; eenpersoonskamer € 350,2 personen met overnachting van donderdag- zondag inclusief ontbijt,
galadiner op zaterdag en de excursies, in een tweepersoonskamer €
500, **Diner op donderdag en vrijdag is niet
inbegrepen**
Aanmelding
email naam en het aantal personen naar het volgende e-mailadres:
Christian.und.Gabriele@t-online.de

Menu op zaterdag ( ik hoop dat ik alles goed vertaald heb ;-) )
Salade buffet
Groot saladebuffet met twee soorten dressing, brood en boter
Tomatensalade, komkommersalade, aardappel- en baconsalade,
gemarineerde olijven en wortelsalade.
Voorgerechten
Gepocheerde zalmforel
Geroosterd hertenrug (Maibock) met Verse “fine de claire” oesters met
citroen (opengebroken) Truffelsoep met geroosterde croutons van
roggebrood
Hoofdgerecht
Roze gebakken entrecote gemarineerd met kruiden
Zeebaarsfilet en gamba's
Bijgerechten
Asperges met Hollandaise saus,
Gratin dauphinoise, pistacherijst, Bamberg Hornla
Nagerechten
Canelloni van lichte en donkere chocolade met dessertmousse van
zwarte woudkers
Selectie van verschillende petit en gesneden fruit op de caketribune

