
€ 60 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 50 pp
Opstapplaats: D6

€ 55 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 45 pp
Opstapplaats: D10

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Culinaire wandeling in Leuven
• Middagmaal
• Bezoek aan de kerstmarkt
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Donderdag 09 december 21

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Rondrit door Oostende
• Middagmaal in buffet met drank 

inbegrepen
• Bezoek aan Winter in het Park
• Begeleiding door plaatselijke gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Dinsdag 07 december 21
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België

OOSTENDE & WINTER IN HET PARK
Oostende noemt men niet voor niets de Koningin van de badsteden. Deze kustplaats heeft de toerist heel wat te bieden. Ook in de winter 
is een bezoek aan deze fraaie kuststad de moeite waard. We genieten van de vele bezienswaardigheden in de stad en laten ons meevoeren 
in de kerstsfeer. Want ook in Oostende weet men het gezellig te maken in de eindejaarsperiode. Winter in het Park is één van de leukste 
kersthappenings in ons land.
Voormiddag: bij aankomst in Oostende beginnen we met onze gids aan een leuke rondrit door de stad. We zien de kerk van Ensor, de mo-
derne luchthaven, de oude Koninklijke villa, de vernieuwde hypodroom en het oude Thermae Palace hotel. We rijden langs de Mercator, de 
Europatoren, de pier en de vismijn. We eindigen onze rondrit met een bezoek aan de Sint-Petrus en Paulus kerk met zijn prachtige glasramen 
van de Koninklijke familie. 

Middag: we genieten van een heerlijke maaltijd in buffetvorm. Aperitief en drank inbegrepen!
Namiddag: na ons middagmaal brengen we een bezoek aan “Winter in het Park”. Beleef een magische eindejaarsperiode op de vernieuwde 
kerstmarkt van Oostende. Naast de grote ijspiste op de vijver in het Leopoldpark vindt u er talloze kraampjes. Hier kan je terecht voor de-
licatessen uit alle landen van de wereld, maar ook voor een lekkere warme chocomelk. Aangepaste animatie brengt u in de juiste sfeer en 
de vele winterbars zorgen voor de nodige ambiance. Kerstsfeer aan de kust op zijn best. Uiteraard zijn voor de shoppingliefhebbers ook alle 
winkels geopend en kan men op zoek naar de leukste kerstcadeaus .

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

België

PROEVERTJESWANDELING & KERSTMARKT IN LEUVEN
Vandaag combineren we een kennismaking met de stad Leuven en de gezellige kerstmarkt van deze universiteitsstad. Een unieke 
gelegenheid om de culinaire specialiteiten van de stad te leren kennen en te genieten van een zalige kerstsfeer.

Voormiddag: we worden in Leuven opgewacht door onze gids voor een culinaire wandeling. We wandelen langs de belangrijkste gebouwen 
en pleinen. Onderweg krijgen we uitleg over de stad en genieten we bij de Leuvense middenstand van de plaatselijke streekproducten zoals de 
Leuvense paté, kaas uit het Hageland, chocolade gevuld met Hagelandse likeur en een plaatselijk gebrouwen ambachtelijk bier.

Middag: we genieten van een lekker 3-gangen menu.

Namiddag: na ons lekker middagmaal trekken we naar het Hoover- en Ladeuzeplein. Hier vinden we één van de oudste en mooiste kerstmark-
ten van het land. Meer dan 170 standen openen hun deuren. Beleef de vele muziekoptredens, ontdek ambachtelijke kerstcadeaus en culinaire 
verrassingen en geniet van een unieke kerstsfeer. Ook een bezoek aan de kerstman in zijn winterdorp mag je zeker niet missen. Op de Grote 
Markt is er een heuse wintertuin. De straatkeien maken plaats voor een afwisselend decor van winters groen, waarvan het ontwerp werd 
gebaseerd op een Engelse landschapstuin. In deze groene oase nip je van een heerlijke warme chocolademelk of glühwein. De wintertuin ligt 
bovendien in de schaduw van het prachtig verlichte stadhuis. 

Avond: het einde van deze heerlijke dag is voorzien om 18u00.


