
EXTRA OPSTAPPLAATS
P+R St. Job in’t Goor
E19 afrit 4 • 07:50

€ 59,50 pp
kinderen tem 11 jaar: € 49,50 pp

Opstapplaats: D1

€ 40 pp
kinderen tem 11 jaar: € 30 pp

Opstapplaats: D19

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Rondrit in Leiden
• Boottocht in Leiden
• Middagmaal
• Stadswandeling in het historische centrum
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
Donderdag 24 september 2020

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Rondrit door Luxemburg
• Stadswandeling met gids
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
Woensdag 23 september 2020

25

C
IT

Y
T

IR
PS

Luxemburg

LUXEMBURG, DÉ HOOFDSTAD
Hoofdstad van een klein landje, maar toch is Luxemburg een levendige en vrolijke stad. Het centrum herbergt musea, theaters en 
schouwburgen en vele indrukwekkende gebouwen. Dit alles afgewisseld met vele groene zones. Luxemburg wordt vaak ook het groene 
hart van Europa genoemd. Uiteraard geniet Luxemburg ook faam als financieel centrum. Wist je dat er in Luxemburg meer dan 170 
verschillende nationaliteiten zijn gehuisvest?

Voormiddag: Na de diverse opstapplaatsen bereiken we de stad Luxemburg. Met onze gids maken we een rondrit door de financiële wijk met 
zijn blinkende nieuwe hightech bouwwerken. Luxemburg is dan ook het financiële hart van Europa. Naast de vele hoofdzetels van grote banken 
is Luxemburg ook de zetel van vele Europese instellingen. Maar de stad heeft ook een rijk historisch verleden en de nieuwe gebouwen staan 
schouder aan schouder met vele historische gebouwen.

Middag: We nemen een vrij middagmaal in de stad.

Namiddag: Na de middag verkennen we het oude stadscentrum. Hier zijn tal van historische gebouwen en bezienswaardigheden zoals, de 
kathedraal, Groot Hertogelijk Paleis, het standbeeld van Guillaume II, het stadhuis en het Parlement. Geniet van de gezellige Place de la Consti-
tution, de Vallei Pétrussen en Le Chemin de la Corniche. Ook de Ponte Adolphe moet je gezien hebben. Onze gids zal u zoveel mogelijk van al 
deze zaken tonen, in functie van tijd en haalbaarheid. Na de begeleide wandeling nemen we nog even vrije tijd in het oude centrum van de stad.

Avond: Het einde van deze dagreis is voorzien om 18u00 in Luxemburg.

Nederland

LEIDEN, DE STAD VAN DE ONTDEKKINGEN
In Leiden valt er veel te ontdekken, te zien en te beleven. De Stad heeft een rijke historie, vele bezienswaardigheden en een gezellige 
binnenstad met grachtjes, monumentale bouwwerken en hofjes. Daarnaast heeft Leiden ook de oudste universiteit van Nederland. De 
sleutelstad, zoals de bijnaam van Leiden luidt, is de vierde grootste stad van de provincie Zuid-Holland.

Voormiddag: Na onze vrije ochtendstop komen we toe in Leiden. We maken een eerste verkennende rondrit in de stad. Dan gaan we aan boord 
van de Rembrand. Met dit overdekte schip maken we een mooie rondvaart door de grachten van Leiden. Vanop het water kunnen we monu-
menten en prachtige gevels bewonderen.

Middag: We genieten van een lekkere Hollandse lunch.

Namiddag: Onder leiding van onze gids maken we een stadswandeling in Leiden. We ontdekken zo de schoonheid van deze historische stad. 
Leiden telt bijna 2800 monumenten, van hofjes tot molens en van kerken tot stadspoorten. Eigenlijk is heel de binnenstad één monumentaal 
centrum. We sluiten onze wandeling af aan De Burcht. Deze werd gebouwd in de 11e eeuw en is de oudste burcht van Nederland. Nadien ne-
men we nog even vrije tijd in de gezellige binnenstad.

Avond: Omstreeks 18u verlaten we Leiden en rijden we terug naar onze afstapplaats.


