
DAG 1: MAANDAG 1 JULI Na de ophaalroute kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee en 
een gebakje kennis maken met de metgezellen van deze reis. Dan vervolgen we onze reis naar het 
zuiden. In het Noord-Brabantse plaatsje Haps worden we ‘gastvrei’ ontvangen op De Aalshof.  
Hier staat alles in het teken van eieren! We gaan eerst aan tafel voor een lekkere lunch. 
Aansluitend volgt er een heuse Kip en Ei-experience. U wordt op de hoogte gebracht van allerlei 
kip-en ei-weetjes, waarna er nog een proeverij is van diverse soorten advocaat. Dan stappen we  
in de bus, op weg naar de Belgische plaats Herstal, waar ons standplaatshotel zich bevind. 

DAG 2: DINSDAG 2 JULI Nat het ontbijt stapt er een gids bij ons in de bus, die ons de komende 
dagen gaat vergezellen tijdens de dagtochten. De gids vertelt ons bijzondere anekdotes en  
feiten over de streek, toont ons de idyllische plekjes en de mooiste vergezichten! Vandaag gaan  
we op weg naar Luik, de grootste Waalse toeristenstad, in de 10e eeuw gesticht door Notger. 
Tijdens een stadrondvaart ontdekken we de rijke cultuur en architectuur van de Vurige Stede;  
we zien onder andere de Coteaux de Citadelle, het TGV-station en het historische hart van Luik. 
’s Middags gaan we naar het Museum van het Waalse leven, waar we een rondleiding krijgen.  
Het museum is gevestigd in het klooster van de minderbroeders in het hartje Luik en neemt u  
mee naar de geschiedenis van het Waalse land en zijn folklore. Na dit bezoek kunt u genieten  
van een kopje koffie of thee met een heerlijke Luikse wafel. 

DAG 3: WOENSDAG 3 JULI We gaan op weg naar Spa. Dit stadje heeft een rijke historie als 
kuuroord door de schone lucht van de Ardennen en de warme bronnen die bij Spa omhoog 
komen. We zullen bezoek brengen aan het “Eaudyssée de Spa’, de fabriek van het welbekende 
mineraalwater. Het natuurlijk mineraalwater van Spa legt een ondergrondse reis van jaren af,  

DE BELGISCHE PROVINCIE LUIK HEEFT EEN IDEALE LIGGING IN HET HART VAN EUROPA 
EN BESCHIKT OVER EEN GROOT AANBOD VAN BEZIENSWAARDIGHEDEN. BIRWA TOURS 
HEEFT EEN SELECTIE GEMAAKT EN EEN ONVERGETELIJKE REIS VOOR U SAMENGESTELD. 
WE BRENGEN EEN BEZOEK AAN ‘VURIGE STEDE’ LUIK, PROEVEN VAN DE GASTRONOMIE 
VAN WAAR BELGIË OM BEKEND STAAT, ZIEN DE RUIGE NATUUR VAN DE ARDENNEN EN 
BEWONDEREN DE MOOISTE LANDSCHAPPEN.
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voordat het uiteindelijk gebotteld wordt. In het bezoekerscentrum komt u alles te weten over 
deze bijzondere reis. Na de lunch zetten we onze reis voort naar Verviers. Hier vinden we de 
Chocolaterie Darcis van de beroemde chocolatier Jean-Philippe Darcis. Van boon tot eindproduct: 
bekijk de fascinerende productiefasen die resulteren in deze heerlijke zoetigheid. 

DAG 4: DONDERDAG 4 JULI De abdij van Maredsous is een benedictijns klooster waar beroemde 
bieren gebrouwen worden volgens benedictijnse traditie. De gids toont ons het privédomein van  
de monniken; bewonder de prachtige abdij, de begraafplaats, de tuinen en de keramiekateliers.  
In het kleine kaasmuseum ontdekken we de geheimen van de productie van de beroemde 
Maredsous-kaas. Natuurlijk hoor hier ook een bier- en kaasproeverij bij. ’s Middags gaan we 
op weg naar Dinant. Deze stad ligt verscholen in een van de mooiste groene landschappen van 
de Ardennen, aan de oevers van de Maas, met een rijke historie. We gaan aan boord voor een 
prachtige rondvaart door de sluis van Anseremme, met het indrukwekkende hoogteverschil,  
naar het ruigste rivierdeel van de Hoge Maas. Bewonder de priorij van de Anseremme en de  
rotsen van Freÿr, het grootste bergsportmassief van België

DAG 5: VRIJDAG 5 JULI Helaas is dit de laatste dag van uw vakantie. Op de terugreis hebben we 
nog een leuke excursie gepland. We gaan op weg naar de Gelderse plaats Malden. Hier staat het 
Accordeon- en Harmonicamuseum. In het gezellige museumcafé worden we onthaald met een 
heerlijk lunchbuffet. Tijdens de rondleiding zijn er demonstraties en is er uitleg over de historie en 
ontwikkeling van het instrument. Natuurlijk mag u zelf ook een aantal instrumenten uitproberen! 
Dan gaan we op weg naar het restaurant voor het afscheidsdiner, waarna wij u weer terugbrengen 
naar uw opstapplaats. 

REISINFORMATIE
Reis : België, 5-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 1 juli 2019
RETOUR: vrijdag 5 juli 2019

KOSTEN VOOR DEZE VERWENREIS
Vroegboekprijs: € 695,00 p.p.
Boekingen na 1 maart 2019: € 725,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 85,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Globales Post  
Hotel & Wellness, Herstal, België
Faciliteiten: Restaurant, bar, lift, zwembad, 
ontspanningsruimte, jacuzzi
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, gratis wifi, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
•  4 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
•  Elke avond 1 consumptie bij het diner
•  5 x lunch(pakket)
•  Elke dag koffie met wat lekkers
•  Bezoek De Aalshof
•  Rondvaart Luik
•  Bezoek Museum van het Waalse Leven
•  Bezoek Eaudyssée de Spa
•  Bezoek Chocolaterie Darcis
•  Bezoek Abdij van Maredsous
•  Rondvaart Dinant
•  Bezoek Accordeon- en Harmonicamuseum
•  Afscheidsdiner inclusief consumptie
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