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Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Genieten in de koninklijke Serres van
Laken - Brussel
Dagtocht naar koninklijke bloemenweelde
én hartje Brussel

Slechts drie weken per jaar worden de imposante kassen en serres
van het Belgische Koninklijk Paleis opengesteld. Elk jaar maakt Het
Zuiden & Jacobs Reizen er een dagje uit van. Want behalve een

1 dag vanaf
€ 36,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar Limburg
– Brussel v.v.

Entree Serres van Laken,

Vervoer naar Brussel-centrum
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bezoek aan de Serres heeft u ook nog enige uren vrije tijd in de mooie
hoofdstad Brussel. In de ochtend bezoekt u via een vaste wandelroute
de (overdekte) serres. Geniet van prachtige tuinen, mooie
waterpartijen, uitbundige beplanting, duizenden exotische planten,
Japanse en Indische rododendrons, dwergmos, boomvarens,
gecultiveerde(klim)geraniums,ontelbarerozen,fuchsia’s,azalea’senz.
Leopold II heeft voor een prachtige erfenis gezorgd die elk jaar
tienduizenden bezoekers naar Laken brengt. De entreegelden voor de
serres gaan ook dit jaar weer naar een goed doel. Aansluitend wordt u
naar hartje Brussel gebracht waar u nog enkele uren vrije tijd heeft.

 

In samenwerking met De Limburger

Dag 1 - Bezoek Serres & Brussel

Vertrek vanaf uw opstapplaats tussen 08.00 en 09.00 uur.

Bezoek aan de Serres van Laken.

Vervolgens vrije tijd in Belgische hoofdstad Brussel

Vertrek retour omstreeks 17.30 uur.

De exacte opstaptijd staat op uw voucher aangegeven

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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