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Voormiddag: We starten deze leuke 
dag met een bezoek aan Den Haag. 

We rijden via het Vredespaleis tot in het 
centrum van Den Haag. De stad staat 
bol van historische gebouwen en monu-
menten. Den Haag heeft de meeste 
bezienswaardigheden per vierkante 
meter van heel Nederland. We maken 
een mooie wandeling tot aan het Paleis 
Noordeinde. Onze gids toont ons een 
pracht aan historische gebouwen. In 
de naast gelegen mondaine badplaats 
Scheveningen gaan we ons middag-
maal nemen

Middag: We genieten van een 
3-gangen lunch in Scheveningen.

Namiddag: We brengen een bezoek 
aan het Louwman Museum. Ruim 

tweehondervijftig antieke en klas-
sieke auto’s geven een overzicht van 
de ontwikkeling van de auto in al zijn 
verschijningsvormen van 1886 tot de 
70-er jaren. De collectie omvat Fer-
rari’s, Maserati’s, Alfa Romeo’s en tal 
van andere beroemde sport en race-
wagens. Auto’s van bekende perso-
nen zoals Elvis, James Bond, Steve 
McQueen,… behoren eveneens tot de 
collectie. Een omvangrijke kunstcollec-
tie maakt het museum interessant voor 
een breed publiek. Vanaf het prille begin 
is de auto een inspiratiebron geweest 
voor affiches, aardewerk, sculpturen 
en gebruiksartikelen. Het Louwman 
museum heeft al meerdere nationale en 
internationale prijzen mogen ontvangen. 

Avond: We vertrekken in het 
museum om 17u00.

Voormiddag: Na de verschillende 
opstapplaatsen rijden we naar de 

Plantentuin in Meise. Deze botanische 
tuin is met zijn 92 hectare één van de 
grootste plantentuinen van de wereld. 
Onder leiding van een gids maken 
we een wandeling door de tuin en de 
serres. We bewonderen de planten-
pracht en zullen verbaasd staan van de 
verscheidenheid aan planten en bomen 
die we te zien krijgen.

Middag: We genieten van een 
“Royal High Tea”

Glaasje cava.  
*** 

Rijkelijk gevulde sandwiches, hartige 
groententaart, scones met jam en 

Devonshire room, vers fruit, gebakjes, 
soesjes met rozenvulling, huisgemaak-

te gemberlimonade

Namiddag: Na onze heerlijke Royal 
High Tea Nemen we nog even vrije 

tijd om een bezoek te brengen aan het 
kasteel in de Plantentuin. Nadien rijden 
we richting Brussel stad. We maken een 
rondrit door onze hoofdstad en zien vele 
bekende gebouwen en monumenten.

Avond: Het einde van deze dag 
is voorzien in Brussel omstreeks 

18u00.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Bezoek aan Den Haag
 �Middagmaal
 � Bezoek aan het Louwman Museum
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Zaterdag 17 maart 2018
 � Zondag 10 juni 2018 

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Bezoek aan plantentuin Meise
 �Middagmaal: Royal High Tea
 � Rondrit door Brussel
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Zondag 13 mei 2018
 �Woensdag 15 augustus 2018

€ 63 pp
kinderen tem 11 jaar: € 52 pp 
Opstapplaats: D1

€

€ 65 pp
kinderen tem 11 jaar: € 54 pp 
Opstapplaats: D14

€

Vandaag zetten we alle moeders in de bloemetjes. In mei viert gans het land deze speciale dag, in bepaalde regio’s wordt dit ook in augustus gevierd. Gans deze dag 
staat in het teken van de belangrijkste vrouw in ieders leven.

Moederdagspecial

Voor de middag brengen we een bezoek aan Den Haag, de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en tevens de bestuurlijke hoofdstad van Nederland. Een gezellig centrum 
nodigt iedereen uit. Na de middag dompelen we ons onder in de passie van iedere man….AUTO’S. We brengen een bezoek aan het indrukwekkende automuseum Louwman. 
Het indrukwekkende museumgebouw, ontworpen door Michael Graves, biedt onderdak aan één van ’s werelds mooiste en meest gevarieerde automobielcollecties. 

Vaderdagspecial NEDERLAND • NIEUW

BELGIE • NIEUW


