
€ 66 pp
kinderen tem 11 jaar: € 56 pp

Opstapplaats: D1

EXTRA OPSTAPPLAATS
P+R Parking Geel West
E313 afrit 23 • 7:55

€ 74 pp
kinderen tem 11 jaar: € 64 pp

Opstapplaats: D16

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Koffie met koffiekoek
• Rondrit met bezoek aan 

champignonkwekerij
• Middagmaal
• Bezoek aan wijnkasteel met degustatie
• Gratis bakje champignons van 250 gr
• Begeleiding door plaatselijke gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
Dinsdag 06 oktober 2020

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Koffie en croissant ‘s morgens
• Bezoek aan Le Clos du Soleil
• Middagmaal 
• Rondrit doorheen de vallei van de Viroin
• Vier-uurtje
• Begeleiding door een lokale gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
Dinsdag 20 oktober 2020
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België

JACHT IN DE VALLEI VAN DE VIROIN
Ten zuiden van Charleroi ligt de vallei van de Viroin, een zijrivier van de Maas. In dit gebied start het jachtseizoen in oktober en eindigt in 
januari en jaagt men vooral op 3 soorten wild: herten, everzwijnen en reeën. Gastronomie is hier dus niet ver te zoeken.

Voormiddag: In Nismes worden we ontvangen met een kop koffie en een croissant en ontmoeten we onze plaatselijke Nederlandstalige 
gids. Samen brengen we een bezoek aan “Le Clos du Soleil”. Hier produceert men artisanale likeuren en confituren. We komen alles te weten 
over deze lekkere en gezonde producten. Proeven hoort er ook bij natuurlijk!

Middag: We genieten van een lekker wildmenu.

Namiddag: De fusiegemeente Viroinval maakt deel uit van het Natuurpark Viroin-Hermeton. Deze groene gemeente die haar naam dankt 
aan de rivier die er doorstroomt, omvat 8 pittoreske dorpjes waaronder Vierves-sur-Viroin, één van de mooiste dorpen van Wallonië. We 
rijden doorheen de uitgestrekte jachtrijke bossen van deze schilderachtige streek, vlakbij de Franse grens. Met een beetje geluk spotten we 
zelfs een everzwijn.

Avond: Omstreeks 17u00 genieten we nog van een koffie met pannenkoeken waarna we weer huiswaarts keren.

België

CHAMPIGNONS & WIJNKASTEEL
Champignons, een delicatesse die men in vele gerechten gebruikt. Deze smaakmaker is niet meer weg te denken uit onze keuken. Het is 
dan ook zeker de moeite om alles te weten te komen over deze lekkernij. Na de middag brengen we een bezoek aan het Wijnkasteel van 
Genoels-Elderen. Iedereen krijgt een gratis bakje champignons van 250 gr.

Voormiddag: We starten de dag met een koffie en een lekkere koffiekoek. We krijgen eerst een korte film over de teelt van de champignon. 
Daarna vertrekken we voor een mooie rondrit door de Mergelstreek. Onderweg houden we halt aan een bovengrondse champignonkwe-
kerij. Hier zien we de ganse procedure voor het kweken van verse champignons. Na de rondleiding krijgt iedere deelnemer gratis een bakje 
champignons.

Middag: We genieten van een lekker 3-gangen middagmaal.

Namiddag: In het dorpje Genoels-Elderen ligt het enige wijnkasteel van België. Niet per toeval aangezien de Romeinen reeds wijngaarden 
hadden in deze streek. In 1990 heeft de familie van Rennes de wijncultuur weer doen herleven. Met 22 hectaren wijngaarden is dit het 
grootste wijndomein van het land. We maken een wandeling door het park rond het kasteel met prachtig arboretum, rozentuin en uiteraard 
de wijngaarden. We bezoeken het oude koetshuis met de modernste druivenpers, de stokerij, de eeuwenoude en de nieuwste wijnkelders. 
Naast informatie over het wijnkasteel ontdekt u de werkzaamheden in de wijngaarden en de volledige vinificatie van druif tot in het glas. Tot 
slot proeven we de wijn in het wijnhuis.

Avond: Omstreeks 18u00 eindigen we deze mooie dagreis.


