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STREEKVERKENNINGEN

Voormiddag: Rond 10u00 wor-
den we in Viroinval verwacht voor 

een kopje koffie met croissant. De  
lokale gids wacht ons op en we rijden 
naar Mariembourg. We bezoeken de 
artisanale zeepfabriek “Passions d’O”. 
We maken kennis met Maria di Marco 
die in haar atelier natuurlijke zeep 
maakt. Na een demonstratie ontdekken 
we dat ze uitsluitend werkt met ingre-
diënten met respect voor de natuur en 
haar omgeving. 

Middag: We genieten van een 
3-gangenmiddagmaal. 

Namiddag: We brengen een be-
zoek aan een paardenweeshuis. 

Hier verblijven meer dan 100 paarden, 
pony’s en ezels die allen gered zijn van 
het slachthuis. Zij leven in een prachtige 
en landelijke omgeving met een opper-
vlakte van 18ha. Na een geleid bezoek 
van het opvangcentrum ontdekken we 
het domein met een treintje. Vervolgens 
rijden we naar Nismes waar we de gei-
tenboerderij Saint-Roch bezoeken. We 
volgen de gastvrouw, Hélène, op haar 
boerderij waar ze vertelt over haar gei-
tjes. Van de melk worden verschillen-
de kazen gemaakt waarvan we zeker 
mogen proeven. Tot slot gaan we naar 
de brouwerij “Brasserie des Fagnes” 
te Mariembourg. Eén van de kleinste 
brouwerijen waar het streekbier “Super 
des Fagnes” wordt gebrouwen. Hier 
genieten we van ons avondmaal be-
staande uit een broodplank met artisa-
nale kaas en paté.   

Avond: Het einde van een fan- 
 tastische dag is in Mariembourg 

rond 18u30 voorzien.

Voormiddag: Omstreeks 10u00  
vertrekken we vanuit de Zilver-

meeuwsteigers in Drimmelen voor 
een 2-uur durende rondvaart met een 
salonboot doorheen het nationaal park 
De Biesbosch. Een uniek watergebied 
met smalle en brede kreken, spaarbek-
kens voor de drinkwatervoorziening en 
we maken kennis met de bewoners: de 
bevers. 

Middag: Het 3-gangen middagmaal 
nemen we in Made: 

 
Groentensoep 

*** 
Kipfilet met groenten en frietjes 

*** 
IJsje met slagroom 

Namiddag: Na de middag rijden we 
naar Dordrecht. Hier maken we 

een mooie wandeling door het mid-
deleeuwse centrum en ontdekken het 
contrast tussen oud en nieuw. Nadien 
hebben we vrije tijd om in deze stad na 
te genieten.  

Avond: Omstreeks 18u00 vangen 
 we de terugreis aan.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie met croissant ’s morgens
 � Bezoek Zeepatelier
 �Middagmaal
 � Bezoek paardenweeshuis
 � Bezoek geitenboerderij
 � Avondmaal
 � Begeleiding door een plaatselijke 
Nederlandstalige reisleider
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Zaterdag 07 juli 2018
 � Zaterdag 22 september 2018

€ 72 pp
kinderen tem 11 jaar: € 61 pp 
Opstapplaats: D16

€

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Boottocht door de Biesbosch
 �Middagmaal
 � Stadswandeling in Dordrecht
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Zaterdag 12 mei 2018
 � Zaterdag 21 juli 2018
 � Zaterdag 15 september 2018

€ 54 pp
kinderen tem 11 jaar: € 45 pp 
Opstapplaats: D3

€

Single

Tijdens deze dagreis laten we u kennis maken met het natuur- en stedenschoon in Nederlands Brabant. We laten u genieten van de prachtige natuur in het Nationaal 
Park “De Hollandse Biesbosch” en wandelen door de mooie historische binnenstad van Dordrecht.

Nationaal park De Biesbosch & Dordrecht NEDERLAND

U maakt kennis met de natuurpracht en het dierenleven in Viroinval. Op het rustige tempo van het plattelandsleven onthaast u het jachtige leven van de 21e eeuw. Een 
dag om te beleven en nooit te vergeten.

Dierenplezier in Viroinval BELGIE


