
€ 67 pp
kinderen tem 11 jaar: € 57 pp

Opstapplaats: D3

€ 55 pp
kinderen tem 11 jaar: € 45 pp

Opstapplaats: D14

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Ontvangst met koffie
• Bezoek aan opleidingscentrum 

blindengeleidehonden
• Middagmaal in buffet met aperitief en 

dranken incl. (geen koffie)
• Rondrit door Oostende
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
Donderdag 15 oktober 2020

EXTRA OPSTAPPLAATS
P+R Parking Beerse
E34 afrit 22 • 08:25
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België

ABDIJENROUTE & NORBERTIJNENMAALTIJD
Tijdens deze dagreis trekken we een dagje naar de Kempen. Hier ontdekken we een merkwaardig dorp. Na een heerlijke Norbertijnenmaaltijd 
maken we een rondrit die ons 3 x bij de norbertijnen brengt. Als afsluiter van deze mooie dag krijgt iedere deelnemer een leuk 
geschenkpakket: een trio van abdijbieren!

Voormiddag: In de Kaasboerin worden we ontvangen met een lekker stuk gebak en koffie of thee. Na kennis te maken met onze gids begeven 
we ons naar Noord-Brabant en brengen een bezoek aan een monument van een dorp. Het is hier heerlijk vertoeven tussen prachtige geveltjes 
met unieke bovenlichten en de vele terrasjes. Wedden dat u nog wilt terugkeren?

Middag: We genieten van een heerlijk “ Norbertijnenmenu”: Norbertijns  kaaskroketje met een glaasje blonde Postel - Pittig slaatje met  
“Gravlax” van ambachtelijk gerookte kalkoenfilet, sinaasappeldressing, abdijkaasschilfers en een glaasje Averbode Blond - Huisbereid stoof-
vlees met abdijbier, frietjes en slagarnituur met een glaasje Tongerlo donker - Tiramisu met speculoos van de witheren.

Namiddag: Na onze heerlijke maaltijd brengt een rondrit doorheen gezellige dorpjes van de Belgische Kempen u 3 x bij de norbertijnen. Wie 
zijn deze mannen in lang wit habijt? Hoe vullen ze hun dagen? Zijn er nog jonge mannen bij ? Wat is de bron van hun inkomsten? Op heel wat 
vragen krijgt u tijdens deze namiddag een verrassend antwoord. We eindigen terug in de Kaasboerin. Hier ontvangen we allemaal nog een 
pakket met 3 flesjes abdijbier.

Avond: Het einde van deze dagreis is voorzien omstreeks 19u00.

België

OPLEIDING BLINDENGELEIDEHONDEN & OOSTENDE
Vandaag starten we onze dag met een leuke en educatieve activiteit. We brengen een bezoek aan het opleidingscentrum van 
blindengeleidehonden. Een bezoek aan Vrienden der Blinden is zowel ontspannend als leerrijk en met een diervriendelijk en sociaal 
karakter. Na de middag trekken we naar Oostende, de Koningin der Badsteden. Onze gids laat u de mooiste plekjes ontdekken!

Voormiddag: Vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar Koksijde. Hier worden we ontvangen met een koffie. Tijdens een groepsbe-
zoek neemt een gids u mee in het verhaal “van pup tot blindengeleidehond en verder” en legt jullie uit hoe de blindengeleidehond zijn baasje 
veilig doorheen de wazige of onzichtbare buitenwereld moet kunnen loodsen. De hond moet leren rekening houden met de signalen en hinder-
nissen die “zienden” spontaan registreren en onbewust volgen of uit de weg gaan. Daarna volgt een demonstratie op het opleidingsparcours.

Middag: We rijden naar Oostende waar we na een aperitief genieten van een 3-gangen buffet met dranken inbegrepen (koffie is niet inbegrepen).

Namiddag: Na ons heerlijk middagmaal gaan we op verkenning in Oostende. Met onze gids maken we een leuke rondrit langs de mooiste 
plekjes van Oostende. Zo zien we het kerkje van Ensor, de moderne luchthaven, de oude koninklijke villa, de vernieuwde hypodroom, het ma-
jestueuze hotel Thermae Palace, De Mercator, de vismijn en het mooie station. We eindigen onze rondrit met een bezoek aan de Sint-Petrus en 
Pauluskerk met zijn prachtige glasramen. Nadien nemen we nog even vrije tijd in het centrum van Oostende.

Avond: Het einde van deze dagreis is voorzien omstreeks 18u00.

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Koffie met gebak
• Bezoek aan monument van een dorp
• Middagmaal: Norbertijnenmenu
• Abdijenroute
• GRATIS geschenkpakket: 3 flesjes abdijbier
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
Donderdag 10 september 2020


