
Pagina 8 | www.lauwers.be

TH
EM

AR
EI

ZE
N

Voormiddag: Rond 09u00 worden 
we in Viroinval verwacht voor een 

lekker ontbijt met artisanale choco-
ladebereidingen en een tasje koffie 
of artisanale chocolademelk. Nadien 
brengen we een bezoek aan chocola-
terie Vanlieff’s te Walcourt. Deze firma, 
gesticht in 1998, maakt nog kwaliteits- 
chocolade op de traditionele, ambach-
telijke wijze.

Middag: We nemen ons middag-
maal in restaurant Le Melrose in 

Nismes. Op het menu:

Crème de brocolis  
*** 

Filet de dinde archiduc met bijhorende 
garnituren 

*** 
Tiramisu

Namiddag: In de namiddag maken 
we een rondrit doorheen La Forêt 

du Pays de Chimay. Viroinval, die haar 
naam dankt aan de rivier die er door-
stroomt, omvat 8 pittoreske dorpjes 
waaronder Vierves–sur–Viroin, één van 
de lieflijkste dorpen van Wallonië. We 
rijden doorheen de uitgestrekte jacht-
rijke bossen van deze schilderachtige 
streek vlakbij de Franse grens. Tot slot 
nemen we nog een avondmaal in Bras-
serie des Fagnes in Mariembourg.

Avond: Het einde van een fantasti-
sche dag is voorzien rond 18u00 in 

Viroinval.

Voormiddag: Via de verschillende 
opstapplaatsen rijden we naar Oos-

tende waar we om 10u00 inschepen 
aan boord van het luxe passagiersschip 
Zephira. Eénmaal aan boord wordt ons 
een lekker kopje koffie uitgeschon-
ken. De ervaren kapitein vaart ons over 
het kanaal terwijl we genieten van een 
heerlijke maaltijd.

Middag: Verzorgde driegangenmaaltijd, 
inclusief dranken aan tafel.

Namiddag: Langzaam naderen we 
Brugge en varen we op de ring-

vaart. De autocar wacht ons op en we 
rijden naar het centrum van Brugge. 
Samen met de gids maken we een 
mooie wandeling in de romantische 
stad, het Venetië van het Noorden. We 
wandelen langs de prachtige panden 
die geschiedenis uitstralen en de 
romantische bruggetjes over het water. 

Avond: Het einde van deze roman-
tische dag is voorzien om 17u30.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Ontbijt
 � Bezoek chocolaterie Vanlieff’s
 �Middagmaal
 � Rondrit door de streek
 � Avondmaal
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 �Woensdag 14 februari 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Boottocht
 � Koffie ’s morgens
 �Middagmaal (incl. wijn, water & 
bier)
 �Wandeling in Brugge
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 �Woensdag 14 februari 2018

€ 66 pp
kinderen tem 11 jaar: € 55 pp 
Opstapplaats: D11

€

€ 98 pp
kinderen tem 11 jaar: € 85 pp 
Opstapplaats: D6

€

Valentijn is het feest van de liefde en de vriendschap. Tijdens deze daguitstap viert u Valentijn met chocolade, geniet u van een uitgebreide en met liefde gemaakte lunch 
en gaat u naar het mooie en romantische Viroinval. Valentijn wordt hierdoor een onvergetelijke dag!

Vandaag viert u Valentijn, het feest van liefde en vriendschap. Dit jaar kan u kiezen om Valentijn te vieren op het water. Niets is romantischer dan uw geliefde te 
verrassen met deze sprookjesachtige tocht. Geniet van deze unieke ervaring. Romantiek verzekerd!

Valentijn in Viroinval

Valentijnscruise in Oostende

BELGIE

BELGIE


