
€ 46 pp
Opstapplaats: D6

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

€ 62 pp
Opstapplaats: D1

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar 
• Begeleide wandeling door Rijsel
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

AFREISDATA
Zaterdag 12 september 2020
Zaterdag 24 oktober 2020

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

AFREISDATA
Zondag 13 september 2020
Zondag 18 oktober 2020

27

Frankrijk

RIJSEL
In Rijsel is veel te beleven. Naast het Palais des Beaux-Arts, één van de belangrijkste musea van Frankrijk, is Rijsel een waar shoppingparadijs! 
Het moderne winkelcentrum Euralille en het winkel-wandelcentrum rond de Rue de Béthune lopen over van boetieks.

Voormiddag: Na onze vrije koffiestop bezoeken we Rijsel. We starten bij het treinstation Lille Europe en bewonderen de moderne architectuur 
in deze nieuwe wijk. De wandeltocht door de stad brengt ons oa langs de metro (één van de modernste ter wereld), Place Rihour en Place de 
Général de Gaulle met de oude beurs. Het Hospice Comtesse werd gesticht door Johanna, gravin van Vlaanderen. De kathedraal Notre Dame 
de la Treille brengt ons het contrast van neogotiek en hedendaagse architectuur. 

Middag: Vrij middagmaal.

Namiddag: Rijsel is een waar shoppingparadijs. Het winkelcentrum Euralille, met zijn hightech architectuur, het Oude Rijsel en het winkel-wan-
delcentrum rond de Rue de Béthune lopen over van boetieks die zeer bekend zijn bij het Belgische publiek. Vrije shoppingnamiddag of moge-
lijkheid om een vrij bezoek te brengen aan één van de vele bezienswaardigheden of musea. 

Avond: Het einde van een prachtige dag in Rijsel is voorzien rond 18u00.

Nederland

AMSTERDAM
Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad, is een bijzonder levendige metropool. Elke gevel, elk grachtenhuis heeft zijn eigen verhaal. De 
stad biedt vele bezienswaardigheden, uitstekende winkelmogelijkheden en uiteenlopende tentoonstellingen in 50 musea. Amsterdam 
heeft het allemaal!

Voormiddag: Vanuit de verschillende opstapplaatsen rijden we naar Amsterdam voor een kennismaking met de stad. We rijden langsheen de 
Amstel, de Heineken Brouwerij en het Rijksmuseum. Mogelijkheid om een facultatieve boottocht (± € 12 pp) te maken op de Amsterdamse 
grachten. Na de boottocht rijden we naar de overzijde van het IJ en varen dan met het veer naar het centraal station van waaruit we als het ware 
de rode loper uitgerold zien naar het historische centrum van de stad. Het Damrak!

Middag: Vrij middagmaal. De gids zal jullie bijstaan met mogelijke keuze van restaurants.

Namiddag: Samen met de gids verkennen we enkele belangrijke plaatsen in de stad. Maar, door de nieuwe verorderingen voor toeristen, mo-
gen de gidsen niet meer met groepen de volgende plaatsen bezoeken: het Damplein, Chinatown, de Walletjes en de Nieuwmarkt. We verken-
nen het Damrak, Nieuwendijk en Kalverstraat met de monumenten zoals de beurs van Berlage, het voormalige weeshuis en de passage van 
de schuttersgalerij, de heilige weg en het begijnhof. Op het Spui ontmoeten we het Lievertje en we wandelen verder over de Bloemenmarkt,  
en langsheen het beroemde Theater Tuschinski naar het Rembrandtplein en de “Tunnel of Love”. Daarna rest ons nog voldoende tijd om te 
genieten van een leuk terrasje of nog wat te shoppen in de authentieke winkeltjes van b.v. de 9 Straatjes.

Avond: Einde van het programma is in Amsterdam voorzien rond 18u00.


