
Culturele reis 

BELGIË 
GENT, IEPER, BRUGGE EN ANTWERPEN

Dinsdag t/m vrijdag 17-20 april 2018
Dinsdag t/m vrijdag 24-27 april 2018 

Logies
Hotel Royal Astrid 

 Wellingtonstraat 15  Oostende 
(Gelegen in het centrum van Oostende,

50 meter van het zandstrand, 
incl. wellness en binnenzwembad)

www.royalastrid.com 

Contactpersonen 

Ton Dekker
Willemien den Hartog
Judith Karreman

Mobiel 06 41 83 44 36 
Mobiel 06 51 29 17 58 
Mobiel 06 14 25 95 69

GENT dag 1 IEPER dag 2

BRUGGE dag 3 ANTWERPEN dag 4



Dag 1

Vertrek om ca. 08.00 uur vanaf NS Station in Enkhuizen. 
Onderweg drinken wij een kopje koffie met een gebakje 
in Restaurant De Ruif in Wagenberg. 

Vervolgens rijden wij naar Gent waar wij beginnen 
met een rondvaart. 
Aan boord nuttigen wij een paar broodjes. 
Na de rondvaart maken wij onder begeleiding van 
een gids een wandeling van ca. 2 uur. 
Daarna vertrekken wij naar ons hotel in Oostende 
waar wij ’s avonds het diner gebruiken. 

Dag 2

Na het ontbijt vertrekken wij om ca. 9.15 uur naar Ieper. 
Bij aankomst drinken wij eerst een kopje koffie en wij 
maken dan vervolgens onder begeleiding van een gids 
een rondwandeling.
Na een gezamenlijke lunch, die u wordt aangeboden, 
maken wij in aanwezigheid van een gids een rondtour 
met de bus. Na afloop is het mogelijk om zelf 
nog even rond te kijken in Ieper. 
Aan het einde van de middag vertrekken wij 
weer naar ons hotel, waar wij ’s avonds 
gezamenlijk dineren. 
 

Een stad in de Westhoek, in het zuidwesten van de Belgische provincie West-Vlaanderen. 

Ieper

www.gidsenkringieper.be/node/348

Dag 3

Na het ontbijt vertrekken wij om ca. 9.30 uur naar Brugge. Een gids neemt ons mee voor 
een rondwandeling. U krijgt voldoende gelegenheid om zelf rond te kijken en een broodje 
te kopen. 

’s Middags kunt u (op eigen rekening)  eventueel een rondvaart maken, een ritje met 
de paardenkoets door de stad maken of een bezoek aan een brouwerij brengen.

In de loop van de middag vertrekken wij richting Nederland waar wij in Westfriesland 
gezamenlijk een afscheidsdiner zullen hebben. 

Wij verwachten om ca. 20.00 uur weer in Enkhuizen te zijn. 

Dag 4

Na het ontbijt vertrekken wij om ca. 9.00 uur richting  Antwerpen. 
Behalve een busrondrit onder begeleiding van een gids 
krijgt u voldoende gelegenheid om zelf rond te kijken 

en voor de lunch een broodje te kopen.


