Hulp of advies nodig?
085 067 00 15
De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Antwerpen en Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

1 dag vanaf

€ 84,- p.p.

Het spectaculaire, gerenoveerde Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Wij hebben er geruime tijd op gewacht en reikhalzend naar
uitgekeken. Dinsdag 18 oktober is het zover en kunnen we ze
(opnieuw) bewonderen: zeven eeuwen kunst, van Vlaamse
primitieven tot expressionisten. Wereldberoemde meesters. Er
hangen o.a. de meest omvangrijke en belangrijke collecties van
James Ensor en Rik Wouters. En vele, vele anderen: Magritte,
Brusselmans, Van Eyck, Rubens, Jordaens, Titiaan. Het is echt teveel
om op te noemen. Een van de verbaasde bezoekers verwoordde het

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar
Bezoek Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten inclusief entree
Begeleiding door Ria Freijser
Vrij bezoek Antwerpen
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Versie: 7 November 2022 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hulp of advies nodig?
085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

als volgt: “Het KMSKA is een droom. Beelden wisselen elkaar af,
thema’s herhalen zich. Verlangens, verdriet, frustraties, liefde, dood,…
In de stilte tussen het geschuifel door hoort u de kunstenaar spreken.
U kunt zich er urenlang in verliezen.” Natuurlijk willen wij onze
cultuurliefhebbers dit museum niet onthouden, daarom is Het
Zuiden/Jacobs Reizen er als de kippen bij om een bezoek te regelen.

Exclusief
Reserveringskosten € 5 per boeking

Dag 1 - Dinsdag 18 oktober : Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten + Antwerpen
Vanuit de door u gekozen opstapplaats vertrekken we (vroeg vertrek)
per luxe touringcar naar Antwerpen, waar we het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten gaan bezoeken, entree inclusief reissom! Nadat
u ruim de tijd heeft gehad om alle kunstwerken te bewonderen, is er
nog vrije tijd in het altijd gastvrije en gezellige Antwerpen. Vertrek uit
Antwerpen om 17.00 uur.
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com
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