
€ 68 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 58 pp
Opstapplaats: D13

€ 82 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 72 pp
Opstapplaats: D12

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Middagmaal 
• Rondrit door Zeeland
• Bezoek aan Deltapark Neeltje Jans
• Begeleiding door een lokale gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Donderdag 28 oktober 21

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Koffie en croissant ‘s morgens
• Bezoek aan Le Clos du Soleil
• Middagmaal 
• Rondrit doorheen de vallei van de Viroin
• Vier-uurtje
• Begeleiding door een lokale gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Dinsdag 26 oktober 21
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MOSSELEN & NEELTJE JANS  
Vandaag reizen we naar Zeeland, gespecialiseerd in al het goede dat de zee te bieden heeft. Maar naast het lekkere eten uit de zee zijn er in 
Zeeland ook vele bezienswaardigheden. Sinds de grote watersnoodramp van 1953 zijn er in Zeeland ook indrukwekkende werken uitgevoerd in 
de strijd tegen het water. Ook hierover krijgen we vandaag heel wat te zien en te horen.
Voormiddag: vanuit onze opstapplaatsen rijden we naar Zeeland. In ons plaatselijk restaurant worden we met de gekende Hollandse gastvrijheid 
ontvangen en genieten we van ons middagmaal.

Middag: op het menu:  Soep - Een royale portie mosselen met sla en frietjes
Namiddag: na ons heerlijk middagmaal maken we met de plaatselijke gids een rondrit door Zeeland en eindigen we bij Deltapark Neeltje Jans, 
gelegen aan de voet van de grootste stormvloedkering ter wereld.  Hier komt u alles te weten over dit immense bouwwerk, de watersnoodramp 
van 1953, zeedieren en het onderwaterleven van de Oosterschelde en Noordzee. U krijgt een indruk van wat er zich in 1953 afspeelde en hoe de 
indrukwekkende stormvloedkering Zeeland moet behoeden van meer watersnood. We maken een wandeling door de stormvloedkering, ontdek-
ken het onderwaterleven in het grootste Aquarium van Zeeland en genieten van een rondvaart over nationaal park Oosterschelde.

Avond: het einde van deze boeiende dagtocht is voorzien omstreeks 18u00.

België

JACHT IN DE VALLEI VAN DE VIROIN
Ten zuiden van Charleroi ligt de vallei van de Viroin, een zijrivier van de Maas. In dit gebied start het jachtseizoen in oktober en eindigt in 
januari en jaagt men vooral op 3 soorten wild: herten, everzwijnen en reeën. Gastronomie is hier dus niet ver te zoeken.

Voormiddag: in Nismes worden we ontvangen met een kop koffie en een croissant en ontmoeten we onze plaatselijke Nederlandstalige 
gids. Samen brengen we een bezoek aan “Le Clos du Soleil”. Hier produceert men artisanale likeuren en confituren. We komen alles te weten 
over deze lekkere en gezonde producten. Proeven hoort er ook bij natuurlijk!

Middag: we genieten van een lekker wildmenu.

Namiddag: de fusiegemeente Viroinval maakt deel uit van het Natuurpark Viroin-Hermeton. Deze groene gemeente die haar naam dankt 
aan de rivier die er doorstroomt, omvat 8 pittoreske dorpjes waaronder Vierves-sur-Viroin, één van de mooiste dorpen van Wallonië. We 
rijden doorheen de uitgestrekte jachtrijke bossen van deze schilderachtige streek, vlakbij de Franse grens. Met een beetje geluk spotten we 
zelfs een everzwijn.

Avond: omstreeks 17u00 genieten we nog van een koffie met pannenkoeken waarna we weer huiswaarts keren.


