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Voormiddag: Bij aankomst in de 
Abdij van Stavelot worden we ont-

vangen met een lekkere kop koffie. 
Daarna gaan we op verkenning in de 
voormalige abdij van de Benedictijnen 
monniken. We ontdekken de eeuwen-
oude kelders van de abdij. Onder de 
eeuwenoude gewelven vinden we het 
museum van het autocircuit van Fran-
corchamps. Een grote collectie race-
wagens, moto’s en foto’s vertellen ons 
alles over het mooiste circuit van de 
wereld. Wie meer de geschiedkundige 
toer op wil, kan zijn hart ophalen in het 
Historisch museum van het vorstendom 
Stavelot-Malmédy en de artistieke lief-
hebbers vinden er alles over het leven 
van Guillome Apollinaire.

Middag: We genieten van een lekker 
middagmaal in de Abdij van Sta-

velot.

Namiddag: We rijden met onze auto-
car naar Coo. Dit gezellige plaatsje 

in de Ardennen is vooral gekend voor 
zijn beroemde watervallen. Met een 
leuk treintje brengen we een bezoek 
aan het wildpark van Coo. We rijden 
door dit mooi stukje natuur en zien 
everzwijnen, herten en zelfs wolven. Na 
de rondrit worden we nog getrakteerd 
op een koffie met een lekker stukje 
taart. Nadien nemen we nog even vrije 
tijd aan de watervallen.

Avond: Omstreeks 18u00 vertrek-
ken we naar onze afstapplaatsen.

Voormiddag: Vanuit de verschil-
lende opstapplaatsen rijden we in 

de richting van Staphorst. Staphorst 
en Rouveen strekken zich uit langs 
een weg van bijna 12 km. We rijden 
langs de fraaie boerderijen met rieten 
daken. Iedere boerderij vormt op zich 
een schilderachtig geheel, met keu-
rig groengeverfde luiken en deuren, 
blauwe raamkozijnen en melkrekken. 
De melkrekken zijn gedecoreerd met 
aardig snij- en schilderwerk en getui-
gen van het plezier dat de Staphorsters 
hebben in versieringskunsten.

Middag: Het 3-gangen middagmaal 
nemen we in Giethoorn.

Namiddag: Na de middag is er een 
boottocht voorzien doorheen dit 

dorp van plassen, meren, grachten en 
kanalen. Charmante woningen met rie-
ten daken worden door water omringd 
en zijn slechts bereikbaar via hoge 
bruggetjes of loopplanken. Hoewel de 
inwoners graag van de fiets gebruik 
maken, vormen de punters het voor-
naamste transportmiddel. Zo kunnen 
we hooi, bundels riet voor de daken, 
melkbussen, koeien en schapen voor-
bij zien varen. Ook voor trouwerijen en 
begrafenissen worden bootjes gebruikt. 
Vervolgens maken we een mooie wan-
deling in Giethoorn. 

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

Giethoon rond 18u00.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Ontvangst met koffie
 � Bezoek aan de abdij van Stavelot 
en zijn tentoonstellingen
 �Middagmaal
 � Bezoek aan wildpark van Coo
 � Koffie met taart
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Donderdag 12 april 2018
 � Dinsdag 12 juni 2018

€ 70 pp
kinderen tem 11 jaar: € 59 pp 
Opstapplaats: D17

€

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Rondrit in de voormiddag
 �Middagmaal
 � Boottocht te Giethoorn
 � Bezoek Giethoorn
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Zaterdag 09 juni 2018
 � Zaterdag 28 juli 2018
 � Zaterdag 18 augustus 2018

€ 61 pp
kinderen tem 11 jaar: € 51 pp 
Opstapplaats: D2

€

Staphorst vormt een wereldje apart: de inwoners zijn aan een aantal eeuwenoude tradities trouw gebleven en bovendien drukt het streng gereformeerd geloof een 
stempel op het dagelijkse leven. De vrouwelijke inwoners dragen hier nog vrijwel allemaal de traditionele klederdracht.

Staphorst & Giethoorn  NEDERLAND

Of u nu geïnteresseerd bent in de geschiedenis van één van de oudste kloosterfundamenten van België of die van het mooiste racecircuit ter wereld of dat u zich wilt onderdompelen 
in het artistieke universum van een van de opvallendste personages uit de 19e eeuw, de dichter Guillaume Apollinaire: kom de Abdij van Stavelot ontdekken en maak kennis met 
dit monument dat op de erfgoedlijst van Wallonië staat. Nadien trekken we in de natuur en bezoeken het wildpark van Coo, tevens gekend van de beroemde watervallen.

Abdij van Stavelot & Wildpark Van Coo BELGIE • NIEUW


