
€ 62 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 52 pp

Opstapplaats: D10

€ 39 pp
kinderen t.e.m. 11 jaar: € 29 pp

Opstapplaats: D2

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Ontvangst met koffie met cake
• Bezoek aan opleidingscentrum 

blindengeleidehonden
• Bezoek aan Nieuwpoort
• Begeleiding door een  gids
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Donderdag 02 december 21

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Bezoek aan Winteravond in Bokrijk
• BTW en wegentaksen

VERTREKDATUM
• Maandag 27 december 21
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OPLEIDING BLINDENGELEIDEHONDEN & NIEUWPOORT
Vandaag starten we de dag met een leuke en educatieve activiteit. We brengen een bezoek aan het opleidingscentrum van blindengelei-
dehonden. Een bezoek aan Vrienden der Blinden is zowel ontspannend als leerrijk en met een diervriendelijk en sociaal karakter. Na de 
middag trekken we naar Nieuwpoort, een badstad die een belangrijke rol speelde in de Eerste Wereldoorlog.

Voormiddag: vanuit de verschillende opstapplaatsen rijden we naar Koksijde. Hier worden we ontvangen met een koffie. Tijdens een groeps-
bezoek neemt een gids ons mee in het verhaal “van pup tot blindengeleidehond en verder” en vertelt ons hoe de blindengeleidehond zijn 
baasje veilig doorheen de wazige en onzichtbare buitenwereld moet loodsen De hond moet leren rekening houden met de signalen en hinder-
nissen die “zienden” spontaan registreren en onbewust volgen of uit de weg gaan. Daarna volgt een demonstratie op het opleidingsparcours.

Middag: we genieten van een lekker 3-gangen menu.

Namiddag: we starten de namiddag met een rondrit in Nieuwpoort. Deze plaats speelde een belangrijke rol in het verloop van de Eerste We-
reldoorlog. We zien het beroemde sluizencomplex en rijden langs het monument van Albert I. Uiteraard komen we ook langs de bekende vis-
mijn van Nieuwpoort. Nadien kunnen we nog genieten van wat vrije tijd aan zee. Nieuwpoort heeft een gezellige wandeldijk en mooie moderne 
winkelstraten waar het aangenaam vertoeven is.

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

België

WINTERAVOND IN BOKRIJK 
Het Provinciaal Domein Bokrijk is vooral bekend om zijn openluchtmuseum, het arboretum en de openluchtspeeltuin. Het domein is 550 
ha groot. Tijdens de eindejaarsperiode baadt het openluchtmuseum traditiegetrouw in een gezellige winterse avondsfeer met tal van 
activiteiten voor de hele familie.

Namiddag: na de diverse opstapplaatsen komen we omstreeks 16 uur toe aan het Provinciaal Domein Bokrijk. De ganse avond kunnen we 
genieten van tal van activiteiten. In de museumdelen Kempen en Haspengouw neemt een nostalgische kermis je terug in de tijd. Test je vaste 
hand in de schiettent of test je kracht op de Kop van Jut. Wie vindt de weg door het spiegeldoolhof of wie durft de Cakewalk aan? Of geniet je 
meer van een rustig ritje op het reuzenrad of op de statige Grand Carousel. Alles wordt opgeluisterd door muziek en winterse hapjes en drank-
jes staan klaar! Om 19 u als de avond valt, kan je genieten van een spetterend vuurwerk. In de Oude Stad vertellen de muren een winters verhaal 
en er is een winterdorp op het marktplein. Bezoek ook zeker de Sixties en beleef de kerstsfeer recht uit de jaren 60. Om 17u30en om 20u is 
er een magische Vuurparade. Vuurdansers vanen zich een vurige weg doorheen het museum, van museumdeel Kempen naar Haspengouw 
en terug. E-Volution is het nieuwste, mystieke vuurspektakel van het vuurgezelschap De Oersprong. Bij hun terugkeer in het museumdeel 
Kempen brengen ze een afsluitende vuurshow vol dans, muziek en theater. Winteravond in Bokrijk, een evenement dat zeker een keertje moet 
hebben gezien!

Avond: het einde van deze dagreis is voorzien om 21u00.


