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Voormiddag: We worden in Leuven 
opgewacht door onze gids voor een 

culinaire wandeling. We wandelen langs 
de belangrijkste gebouwen en pleinen. 
Onderweg krijgen we uitleg over de stad 
en genieten we bij de Leuvense mid-
denstand van de plaatselijke streekpro-
ducten zoals de Leuvense paté, kaas uit 
het Hageland, chocolade gevuld met 
Hagelandse likeur en een plaatselijk 
gebrouwen ambachtelijk bier. 

Middag: We genieten van een 
3-gangenmenu bereid met Hage-

landse streekproducten.

Namiddag: De Hagelandse wijn-
feesten vinden plaats midden in het 

dorp van Wezemaal. Bij aankomst ont-
vangen we een persoonlijk glas, inclu-
sief 6 degustatiebonnen waarmee we 
op de diverse wijnstanden verschil-
lende wijnen kunnen proeven. Er zijn 
ook kraampjes met andere streekpro-
ducten en oude ambachten, straatmu-
zikanten zorgen voor de nodige sfeer. 
Samen met onze gids kunnen we een 
bezoek brengen aan het “Bezoekers-
centrum van de Hagelandse wijn” 
waar we ontdekken waarom men in 
het Hageland met succes aan wijnteelt 
kan doen. Onze gids zal ons ook bege-
leiden tijdens een korte wandeling door 
de wijngaarden. 

Avond: Het einde van ons bezoek 
aan de wijnfeesten is voorzien om 

18u00.

Voormiddag: Na de verschillende 
opstapplaatsen worden we ont-

vangen met koffie en Limburgse vlaai. 
We maken een rondrit door de wonder-
mooie Peel met de veenkolonies Hele-
naveen en Griensveen. De gids vertelt 
ons over het ontstaan van de turfwin-
ning in dit gebied, het harde labeur van 
de turfstekers en het leven in de Peel. 
Ondertussen genieten we van prach-
tige vergezichten, natuurschoon en 
watervogels. Een fotostop loont zeker 
de moeite.

Middag: We genieten van een lekker 
middagmaal.

Namiddag: We genieten van een 
leuke namiddag op het Rozenfesti-

val. Neem alvast bij de ingang je gratis 
plannetje zodat je zeker niets mist van al 
die bloemenpracht. Overal waar u kijkt 
ziet u rozen: de imposante kerk, kasteel 
de Borggraaf, de kasteellaan, op de ver-
schillende pleinen en langs de gehele 
routen zijn rozen in alle vormen en 
kleuren terug te vinden. Dit jaar wordt 
er ook veel aandacht besteed aan het 
culinaire. 

Avond: Einde van de dag om 18u00.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 �Middagmaal 
 � Bezoek Leuven
 � Toegang Hagelandse Wijnfeesten 
met degustatie
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 � Zaterdag 25 augustus 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie met Limburgse vlaai
 � Rondrit door de Limburgse Peel
 �Middagmaal
 � Toegang tot het Rozenfestival
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 � Zondag 12 augustus 2018

€ 59 pp
kinderen tem 11 jaar: € 51 pp 
Opstapplaats: D4

€

€ 69 pp
kinderen tem 11 jaar: € 58 pp 
Opstapplaats: D1

€

We combineren een kennismaking met de stad Leuven en haar plaatselijke lekkernijen met de ambiance op de Hagelandse Wijnfeesten in Wezemaal. Dit wordt een 
unieke gelegenheid om in een gezellige en unieke sfeer kennis te maken met de Hagelandse wijnen.

Hagelandse Wijnfeesten BELGIE

Iedere twee jaar is het centrum van Lottum tijdens het Rozenfestival ondergedompeld in Rozen. Overal waar u kijkt, zijn rozen verwerkt. Een schitterend versierde kerk, 
oogverblindende tuinen en creatieve mozaïeken worden door vele vrijwilligers gemaakt. Op de pleinen en langs de route kunt u genieten van live entertainment en een hapje 
en een drankje. Voor we van dit spektakel genieten, maken we nog kennis met het prachtige landschap van de Limburgse Peel en ontdekken het natuurschoon van dit gebied.

Rozenfestival in Lottum NEDERLAND


