
DAG 1: MAANDAG 30 APRIL Na de ophaalroute gaan we op weg naar de koffiestop. Onder het 
genot van een kop koffie kunt u kennismaken met uw reisgenoten voor de komende 5 dagen. Na 
de koffie gaan we zuidwaarts. In de buurt van Breda maken we een stop voor de lunch bij Het 
Aardbeienterras. Na de lunch krijgen we een rondleiding door het aardbeienbedrijf. Dan gaan we 
op weg naar hotel Sabot d’Or in Blankenberge. Hier komen we in de namiddag aan. 

DAG 2: DINSDAG 1 MEI Na het ontbijt gaan we op weg naar Lo-Renige om een bezoek te brengen 
aan koekjesfabriek Jules Destrooper. Na ontvangst met koffie en een introductiefilm worden we 
rondgeleid door een streekgids die antwoord heeft op al uw vragen. Tevens is er een proeverij 
en kunt u een bezoek brengen aan de fabriekswinkel.  Voor de lunch rijden we naar het plaatsje 
Diksmuide. Hier heeft u ook nog even vrije tijd. Vervolgens gaan we aan boord van de Seastar,  
voor een mooie vaartocht door De Westhoek, naar Nieuwpoort. We zien vele monumenten en  
restanten van de WOI, die de stille getuigen zijn van de woelige geschiedenis van deze streek.  
Ook de natuurliefhebber komt hier aan zijn trekken. Tijdens deze boottocht worden we omringd 
door de magie van de fauna en flora, die de Westhoek te bieden heeft. 

DAG 3: WOENSDAG 2 MEI Samen met de lekkere Belgische chocolade, is de Belgische friet zeker 
het product dat het meest de goede levenswijze van de Belg illustreert. Vandaag leert u over de 
geschiedenis van beide. In Brugge aangekomen, worden we opgewacht door de paardentram. 
Deze brengt ons naar de historische binnenstad, waar we The Chocolate Museum vinden. Dit 
museum is gehuisvest in Het huis De Croon, gedateerd rond 1480. Een gids leidt ons rond in het 
museum en we krijgen een demonstratie pralines maken, waarna we natuurlijk mogen proeven. 
Vervolgens maken we een kleine wandeling om aan te komen bij het Frietmuseum. Het museum 
is ondergebracht in een van de mooiste gebouwen van Brugge: de Saaihalle. Na de toepasselijke 
lunch, krijgen we een rondleiding met gids en leren we alles over de oorsprong van de aardappel 
en de geboorte van de Belgische Friet.  Na afloop staat de paardentram weer klaar om ons via een 
mooie route door de binnenstad weer naar de touringcar te brengen. 

DAG 4: DONDERDAG 3 MEI Vandaag staat een bezoek aan Gent op het programma. ’s Morgens 
gaan we aan boord voor een rondvaart door de boeiende historische binnenstad. Een gids kan ons 
hierover alles vertellen. Vervolgens gaan we een klein stukje te voet verder om te arriveren bij 
Stadsbrouwerij Gentse Gruut. Hier gaan we aan tafel voor een heerlijke Gentse lunch. Na het eten 
wacht er een gids op ons, die ons een rondleiding geeft door de brouwerij. We krijgen uitleg over 
het brouwproces en mogen natuurlijk ook een aantal Gentse Gruutbieren degusteren. 

DAG 5: VRIJDAG 4 MEI We nemen afscheid van het hotel  
en gaan aan de terugreis beginnen. Onderweg gaan we  
nog aan tafel voor de lunch. In de namiddag komen we  
weer in de buurt van Friesland, waar we aan tafel gaan  
voor het afscheidsdiner en brengen we u weer terug  
naar uw opstapplaats. 

GA MET ONS MEE  EN ERVAAR HET ‘JOIE DE VIVRE’ VAN ONZE ZUIDERBUREN. HET LEVEN 
IS ER EEN STUK GEMOEDELIJKER EN DE TAAL ZACHT EN KLEURRIJK. DIT WORDT EEN 
PRACHTIGE REIS NAAR BELGIE, WAARBIJ DE GASTRONOMIE VAN DIT LAND CENTRAAL 
STAAT. WE NEMEN U MEE OP DIVERSE EXCURSIES WAAR U ALLES LEERT OVER ONDER 
ANDERE HET ONTSTAAN VAN DE BELGISCHE FRIETEN EN CHOCOLADE EN HET HEERLIJKE 
BELGISCHE BIER. MAAR OOK OP HET GEBIED VAN CULTUUR EN NATUUR DOEN WIJ U NIETS 
TE KORT TIJDENS DEZE REIS. 
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REISINFORMATIE
Reis : Culinair België    
5-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 30 april 2018
RETOUR: vrijdag 4 mei 2018

Kosten voor deze verwenreis: € 599,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 80,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel Sabot D’Or, 
Blankenberge, België
Faciliteiten:
Restaurant, bar, lift
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, gratis wifi, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
•  2 x koffie met gebak                                                                                     
•  4 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
•  Elke avond 1 consumptie bij het diner
•  5 x lunch(pakket)
•  Bezoek en rondleiding Aardbeienterras
•  Entree,  rondleiding en proeverij Jules 

Destrooper, inclusief koffie/thee 
•  Vaartocht door De Westhoek
•  Entree, rondleiding, demonstratie en 

proeverij The Chocolate Museum 
•  Entree en rondleiding Frietmuseum
•  Vervoer in Brugge per paardentram
•  Rondvaart historische binnenstad Gent
•  Entree, rondleiding, demonstratie en 

proeverij Stadsbrouwerij Gentse Gruut
•  Afscheidsdiner inclusief consumptie
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