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Voormiddag: We rijden naar 
Ophoven, bij Kinrooi, waar we in-

schepen. Gedurende 2,5 uur varen 
we over de Maasplassen. Zachtjes 
glijden we langs de jachthaven en een 
natuurreservaat. We varen langs Kin- 
rooi, Stevensweert, Thorn en Maaseik. 

Middag: In de kombuis staat het 
buffet opgesteld en genieten we 

van een lekkere brunch aan boord 
(dranken niet inbegrepen). Op het 
menu:

Assortiment verse broodjes, kaas, 
hesp, diverse Italiaanse charcuterie 

*** 
Spek & ei, roggebrood 

*** 
Runderbouillon 

*** 
Varkensstoofvlees, gegrilde zalm met 
béarnaise, aardappelgratin, pasta met 
scampi's, groente melange, zomerse 

salades 
*** 

Dame blanche

Namiddag: Na de ontspannende 
boottocht rijden we met de autocar 

naar Thorn. We maken een wandeling 
doorheen de typische, met kinderkop-
jes geplaveide straatjes en witte huisjes 
van het historische dorpje Thorn. Door 
de eeuwen heen heeft het zijn authen-
ticiteit bewaard. We wandelen langs 
mooie panden met een rijke geschie-
denis, sfeervolle tuinen en vele monu-
menten. We wanen ons terug in de 17e 
en 18e eeuw. Hierna genieten we van 
vrije tijd. 

Avond: Het einde van een fan-   
 tastische dag is voorzien om-

streeks 18u00.

Voormiddag: We worden in Leuven 
opgewacht door onze gids voor een 

culinaire wandeling. We wandelen langs 
de belangrijkste gebouwen en pleinen. 
Onderweg krijgen we uitleg over de stad 
en genieten we bij de Leuvense mid-
denstand van de plaatselijke streekpro-
ducten zoals de Leuvense paté, kaas uit 
het Hageland, chocolade gevuld met 
Hagelandse likeur en een plaatselijk 
gebrouwen ambachtelijk bier. 

Middag: We genieten van een 
3-gangenmenu bereid met Hage-

landse streekproducten.

Namiddag: De Hagelandse wijn-
feesten vinden plaats midden in het 

dorp van Wezemaal. Bij aankomst ont-
vangen we een persoonlijk glas, inclu-
sief 6 degustatiebonnen waarmee we 
op de diverse wijnstanden verschil-
lende wijnen kunnen proeven. Er zijn 
ook kraampjes met andere streekpro-
ducten en oude ambachten, straatmu-
zikanten zorgen voor de nodige sfeer. 
Samen met onze gids kunnen we een 
bezoek brengen aan het “Bezoekers-
centrum van de Hagelandse wijn” 
waar we ontdekken waarom men in 
het Hageland met succes aan wijnteelt 
kan doen. Onze gids zal ons ook bege-
leiden tijdens een korte wandeling door 
de wijngaarden. 

Avond: Het einde van ons bezoek 
aan de wijnfeesten is voorzien om 

18u00.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Boottocht
 � Brunch aan boord 
 � Bezoek Thorn
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Vrijdag 30 maart 2018
 � Zaterdag 31 maart 2018
 � Zondag 1 april 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 �Middagmaal 
 � Bezoek Leuven
 � Toegang Hagelandse Wijnfeesten 
met degustatie
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 � Zaterdag 25 augustus 2018

€ 68 pp
kinderen tem 11 jaar: € 60 pp 
Opstapplaats: D4

€

€ 59 pp
kinderen tem 11 jaar: € 51 pp 
Opstapplaats: D10

€

Wat is er gezelliger dan te genieten van een lekkere brunch. Heerlijk, lekker lang tafelen met koude en warme gerechten. U proeft van de lente en het zilte water.  
U ontdekt de pracht van de Maas op de Maasplassen tussen België en Nederland en u verkent het witte stadje Thorn.

We combineren een kennismaking met de stad Leuven en haar plaatselijke lekkernijen met de ambiance op de Hagelandse Wijnfeesten in Wezemaal. Dit wordt een 
unieke gelegenheid om in een gezellige en unieke sfeer kennis te maken met de Hagelandse wijnen.

Paasbrunch op de Maasplassen & Thorn

Hagelandse Wijnfeesten

BELGIE - NEDERLAND

BELGIE


