
Met vertrouwen op reis!

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

Belgische Kust – Oostende
Met Gent, Ieper en Antwerpen    

Belgische kust

Een heerlijke nieuwe reis om uit te gaan waaien aan de Belgische
Kust, met verblijf in het leuke Oostende. Onderweg bezoeken we ook
nog de historische steden Gent, Ieper en Antwerpen. We verblijven in
het prima 4* hotel Mercure Oostende, op loopafstand van het
gezellige centrum en de boulevard. Geniet van de cultuur, strand,
zand en natuurlijk al dat lekkers, van de beste Noordzee vis en
mosselen, tot heerlijke wafels! Kortom is deze reis uniek vanwege zijn
korte rijafstanden.

Dag 1 - Heenreis en Gent

Vanuit Limburg rijden we naar de historische stad Gent voor een
bezoek. Daar zult u in de late ochtend, begin van de middag
arriveren. Hier heeft u ook de mogelijkheid om te lunchen. We maken
een rondwandeling langs vele historische hoogtepunten waaronder
de imposante Sint Baafs kathedraal en het Lam Gods van de
gebroeders van Eyck. U heeft eventueel ook nog de mogelijkheid om

5 dagen vanaf
€ 695,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Audiosysteem (oortjes)

4 nachten op basis van halfpension
in 4* hotel Mercure te Oostende

Excursie o.l.v. gids in Gent

Excursie Brugge o.l.v. gids

Excursie naar Ieper

Excursie Antwerpen o.l.v. gids
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een rondvaart te maken over de Leie. Vervolgens verder naar ons
hotel aan de Belgische kust, midden in het centrum van
Oostende. Iedere avond diner in ons hotel. 

Dag 2 - Vrije tijd - Brugge

Een vrije ochtend om Oostende, in de volksmond “de stad aan Zee”, te
ontdekken. Oostende heeft u veel te bieden! Van de authentieke
vissersambiance aan de haven tot het shoppingwalhalla in de
Kapellestraat en de prachtige kunst in het Mu.Zee en het
James Ensorhuis. In de middag bezoeken we Brugge, onder
begeleiding van een ervaren gids ziet u alle historische hoogtepunten;
waaronder het Belfort, de Heilige Bloed Basiliek, de imposante
stadspoorten, en de Prinselijke Begijnenhof. 

Dag 3 - Vrije dag of Knokke

Vandaag een vrije dag aan de kust. Bezoek in de ochtend
bijvoorbeeld de uitgebreide vismarkt van Oostende. Uw chauffeur
biedt u vanmiddag een transfer aan naar het chique Knokke, deze is
ook te bereiken per kusttram. Net zoals andere leuke plaatsen zoals
De Panne, Nieuwpoort en De Haan. Knokke Heist heeft altijd een
bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op artiesten, architecten,
beeldhouwers en schilders. Op de meest onverwachte locaties tref je
kunst aan. Daarnaast kunt u heerlijk winkelen in Lippenslaan en
Kustlaan. De heerlijkste restaurants liggen aan de boulevard, geniet
van de specialiteit “garnaalkroketten” met uitzicht op de Noordzee. 

Dag 4 - Ieper

Na het heerlijke ontbijt is het deze ochtend tijd voor het
indrukwekkende Ieper, in deze bijzondere stad heeft u tijd om eerst
even een kopje koffie te drinken (op eigen gelegenheid). Ieper is in
twee opzichten prachtig: het unieke marktplein en de Vesten. De Sint-
Maartens kathedraal, de Lakenhallen en alle andere gebouwen
werden tijdens de Eerste Wereldoorlog allemaal vernield. Ze werden
heropgebouwd met respect voor de historische waarde ervan. We zijn
in de namiddag op tijd terug in Oostende zodat u nog voldoende vrije
tijd heeft.  

Dag 5 - Terugreis via Antwerpen

Nog één keer rustig ontbijten in ons hotel, we verlaten onze
vakantieplaats en rijden naar het gezellige Antwerpen. O.l.v. een gids
ontdekken we de historische binnenstad van de vroegere belangrijke
handelsstad aan de Schelde. Nog altijd is veel rijkdom en
geschiedenis terug te zien aan de prachtige gevels en gebouwen. Op
eeuwenoude pleinen zoals de Grote Markt kunt u onder het genot

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Nieuwe boekingen vanaf 01-02-2021
verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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van een drankje genieten van al die monumentale gebouwen. Ook
winkelliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Voor de bier- en
chocolade liefhebbers zijn Stadbrouwerij De Koninck en
Chocolate Nation een aanrader! Vrije tijd in Antwerpen tot ca.
17.00 uur. Vervolgens rijden we terug naar Limburg.  

Hotelinformatie

Hotel Mercure Oostende ****

Ideaal gelegen midden in het centrum van Oostende, op 250 meter
van het strand. Uw kamer is smaakvol ingericht en uiteraard voorzien
van alle gebruikelijke faciliteiten waaronder koffie- en thee
faciliteiten. ’s Avonds kunt u nog een drankje doen in de lounge-bar  

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (april en september 2022): € 202,-
Eenpersoonskamer (juni en oktober 2022): € 224,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/A159/index.nl.sht...
Hotel adres: Hôtel Mercure Oostende, Leopold II-laan, Oostende,
België
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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