
€ 44 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 34 pp

Opstapplaats: D11

€ 38 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 28 pp

Opstapplaats: D1

EXTRA OPSTAPPLAATS
P+R Parking Beerse
E34 afrit 22 • 07:55

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Bijwonen jachtmis
• Bezoek aan Bouillon
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Donderdag 11 november 21

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Begeleiding door een gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Zaterdag 11 december 21
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België

HET JACHTFEEST IN BOUILLON
De patroonheilige van de jacht, Sint-Hubertus, wordt gevierd tijdens het jachtfeest in Bouillon. Het belooft een groot feest te worden. De 
wildmarkt, vermengd met folklore, muziek en gastronomie en de jachthoornblazers zullen een speciale sfeer scheppen...

Voormiddag: ‘s morgens vroeg wonen we de misviering bij in de kerk van Bouillon, opgeluisterd door jachthoornblazers. Een unieke beleving. 
Vervolgens maken we met onze gids een wandeling in deze mooie historische stad langs de voornaamste bezienswaardigheden en we ont-
dekken de rijke geschiedenis. We zien hoe de rivier, de Semois, het stadje in twee delen splitst, met aan beide oevers historische huisjes. Het 
kasteel van Godfried van Bouillon rijst boven alles uit. 

Middag: vrij middagmaal in Bouillon.

Namiddag: om 14u30 zien we de optocht vanaf het Bastion du Dauphin naar het kerkplein waar de dieren omstreeks 15u00 gewijd worden. 
Dit is een schouwspel dat we zeker niet mogen missen. De stoet met jagers, paarden, jachthonden en verschillende verenigingen gekleed 
in folkloristische kledij wordt opgeluisterd met hoorngeschal. Langs de Boulevard Heynen en de Semois, kunnen we de wild- en jachtmarkt  
bezoeken. Er is voor elk wat wils: bier, wijn, streek- en wildproducten, jachtkleding,... Nadien genieten we nog van vrije tijd.  

Avond: het einde van de dag in Bouillon is voorzien om 17u30. 

Nederland

CHARLES DICKENS IN DEVENTER
De 19e eeuwse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie in Deventer. In het centrum komen meer dan 950 personages uit de 
beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven: Scrooge, Oliver Twist, Mr Pickwick, Christmas Carol Singers,…

Voormiddag: bij aankomst in Deventer begeven we ons naar de Keizerstraat waar we naar de ingang worden geleid. Hier begint het spektakel, 
niet alleen op straat maar ook achter ramen en openstaande deuren van de huizen merken we de romantische sfeer op ten tijde van Charles 
Dickens. Duizenden lichtjes, huizenhoge kerstbomen en prachtige gerestaureerde panden vormen het sprookjesdecor. 

Middag: vrij middagmaal in Deventer.

Namiddag: we kijken onze ogen uit: deftige dames en heren met hoge hoeden flaneren door de straten, zwervers bedelen, boefjes stelen, 
zingende kinderen, schoorsteenvegers,... We wandelen doorheen het historische Bergkwartier en laten ons meeslepen naar de 19e eeuw. 

Avond: het einde van deze leuke dag is voorzien om 17u30.


