
Pagina 12 | www.lauwers.be www.lauwers.be | Pagina 13 

THEMAREIZEN

Voormiddag: We rijden door het 
“Groene Hart” van Nederland naar 

het centrum van Gouda. Met onze gids 
wandelen we naar de kaasmarkt. Tra-
ditiegetrouw wordt op donderdag een 
kaasmarkt georganiseerd met echte 
“kaasmeisjes”. We zien hoe boeren 
en opkopers de kaasbollen op traditi-
onele wijze verhandelden. We nemen 
dan nog de tijd om vrij rond te lopen op 
deze markt.

Middag: Het 3-gangenmenu nemen 
we in Gouda.

Namiddag: Onder leiding van onze 
gids maken we een stadswandeling 

in Gouda. We wandelen langs de Waag, 
het eeuwenoude stadhuis en het gezel-
lige Marktplein. We slenteren door de 
oude haven en langs de vismarkt om te 
eindigen aan de St Janskerk, de langste 
kerk van Nederland. De kerk is beroemd 
om zijn mooie en indrukwekkende glas-
ramen. Wie de kerk wenst te bezoeken, 
krijgt hiervoor de nodige tijd. De ande-
ren kunnen nog genieten van de vele 
gezellige straatjes met authentieke win-
keltjes in het centrum van Gouda. Er is 
ook nog even tijd voor een terrasje. 

Avond: Het einde van deze dag is 
voorzien omstreeks 18u00.

Voormiddag: Voor allen koffie met 
cake. Rondleiding met audio-set 

achter de schermen van Reizen Lau-
wers. We nemen een kijkje bij de 
boekingsafdeling, de productie en 
marketing, de dispatching , ons auto-
carmuseum, de wasplaats, de spuitca-
bine, de ruimte van de ruitplaatsing , de 
garage, de bandencentrale enz.. 

Middag: Rond de middag genieten 
we van een heerlijk 3-gangendi-

ner.

Namiddag: We bezoeken de lucht-
haven van Antwerpen achter de 

schermen. Een gespecialiseerde gids 
begeleidt de groep tijdens een twee 
uur durende reis door de fascinerende 
wereld van de luchthaven en de lucht-
vaart in het algemeen. De groep checkt 
in als passagier, doorloopt een pas-
poort- en veiligheidscontrole en ontdekt 
wat er gebeurt voor en achter de scher-
men van een internationale luchthaven. 
De rondleiding houdt ook een bezoekje 
in aan enkele vliegtuighangars en de 
luchthavenbrandweer. We bezoeken 
ook het Stampe en Vertongen Museum 
waar u historische vliegtuigen ziet. 

Avond: Het einde van deze boeiende 
dag is om 18u00.

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart!Opgelet!

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Bezoek kaasmarkt
 �Middagmaal
 �  Begeleide wandeling in Gouda
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Donderdag 19 april 2018
 � Donderdag 24 mei 2018
 � Donderdag 14 juni 2018

€ 49 pp
kinderen tem 11 jaar: € 39 pp 
Opstapplaats: D3

€

INBEGREPEN
 � Ontvangst met koffie en cake
 � Rondleiding bij Reizen Lauwers
 � Drie gangen middagmaal
 � Bezoek aan de luchthaven van 
Antwerpen
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 06 maart 2018
 � Donderdag 22 maart 2018

€ 48 pp
kinderen tem 11 jaar: € 38 pp 
Opstapplaats: D18

€

Gouda, wereldberoemd om zijn ongewoon lekkere kaas en Goudse stroopwafels. Tijdens de zomermaanden kan u zien hoe de boeren en opkopers volgens oeroude 
traditie onderhandelen met “handgeklap”. Maar Gouda is meer, het bezit een schat aan historische gebouwen.

Gouda & de donderdagse kaasmarkt

Reizen Lauwers, met zijn ongeveer 95 werknemers is bijzonder fier nog een familiebedrijf te zijn. Dagelijks zijn er 39 autocars op de baan. En, daarvoor is heel wat 
nodig. We zien het reilen en zeilen van het bedrijf.

Reizen Lauwers & de luchthaven van Antwerpen
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