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Voormiddag: We maken een kleine 
rondrit door de Zwalmstreek, de 

streek met charmante dorpjes en 
romantische watermolens. De Zwalm-
streek loopt over in de Vlaamse Arden-
nen. We maken kennis met haar 
ongerepte schoonheid en groene heu-
veltoppen.

Middag: Kreeft op het menu !

Aperitiefhapje
***

Halve kreeft “Belle-Vue”
***

Kreeftenbisque
***

Halve kreeft in de oven met rijst
 ***

 Gebakje

Namiddag: We zetten onze tocht 
verder tot in Geraardsbergen. Wie 

Geraardsbergen zegt, denkt natuurlijk 
onmiddellijk aan de befaamde Muur. 
We brengen een bezoek aan de Muur 
en de kapel op de Oudenberg. Deze 
locatie kennen we allemaal als de 
beruchte muur in de Ronde van Vlaan-
deren. Nadien verkennen we met onze 
gids het centrum. Op het Gezellige 
Marktplein vinden we “Manneke Pis” 
van Geraardsbergen en de prachtige 
Sint Bartholomeuskerk. We eindigen 
deze culinaire dag met nog wat vrije tijd 
in Geraardsbergen zodat we nog de tijd 
hebben om de befaamde mattentaarten 
te kunnen kopen.

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

Voormiddag: Vanaf de verschillende 
opstapplaatsen rijden we naar Sluis. 

Deze gastvrije shoppingstad in Zeeuws-
Vlaanderen is de meest Vlaamse stad 
van Nederland en tevens de geboorte-
plaats van J.H. Van Dale, die we kennen 
van de woordenboeken. We maken een 
kleine stadswandeling. Sluis is de enige 
stad in Nederland met een belfort. We 
wandelen voorbij de echte Hollandse 
molen die in het stadscentrum staat. 
De winkels, die 363 dagen van het jaar 
open zijn, kunnen ons zeker bekoren. 

Middag: Voor het middagmaal rijden 
we naar Aalter (keuze bij boeking 

door te geven). Op het menu: 

Paling à volonté.  
We hebben keuze uit : paling in’t 
groen, gebakken paling, paling 

provençaal en paling in roomsaus met 
frietjes, mayonaise en  

tartaarsaus.  
*** 

Voor de niet-palingeters  
is er tournedos voorzien. 

Namiddag: In de namiddag rijden we 
naar Gent. Samen met onze gids 

maken we een wandeling in het prachtig 
historisch kader. Op de St-Michielsbrug 
genieten we van het mooie uitzicht op 
de drie torens die we alleen op deze 
locatie kunnen bewonderen. We be-
kijken de bootjes die af en aan varen 
langs de Graslei en even verder spot-
ten we het Gravensteen en nemen we 
een kijkje in het Patershol. Aansluitend  
genieten we van vrije tijd om eventueel 
zelf een boottochtje te maken, te shop-
pen in de talrijke winkels of de dorst te 
lessen in één van de vele café’s.

Avond: Het einde van deze sma-    
 kelijke dag is voorzien rond 18u00.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Rondrit Zwalmstreek
 �Middagmaal: kreeftenmenu
 � Bezoek aan Geraardsbergen
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 20 februari 2018
 � Donderdag 01 maart 2018
 � Dinsdag 13 maart 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Bezoek Sluis
 �Middagmaal
 � Bezoek Gent
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 �Maandag 16 april 2018
 � Donderdag 03 mei 2018
 � Dinsdag 22 mei 2018
 � Donderdag 31 mei 2018

€ 106 pp
Opstapplaats: D7€

€ 49 pp
kinderen tem 11 jaar: € 41 pp 
Opstapplaats: D8

€

2e
PERSOON
GRATIS

De kreeft is een ware delicatesse. Waar vroeger kreeft enkel gegeten werd door de elite, is kreeft eten nu betaalbaar geworden. Volgens de etiquette mag u kreeft met 
de handen eten en het plaatje zou niet compleet zijn als we geen echt kreeftenslabbetje voorgehouden krijgen. Smakelijk!

Paling wordt al zeer lang gegeten in Europa. Wist u dat paling in’t groen een oeroude Vlaamse bereiding is en dat dit gerecht destijds in de betere cafés verkrijgbaar 
was als een gemakkelijke hap?

Kreeftenfestijn

Palingfestijn

BELGIE

NEDERLAND - BELGIE


