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STREEKVERKENNINGEN

Voormiddag: Na ontvangst met een 
koffie verkennen we de indrukwek-

kende Citadel van Dinant. De Citadel, 
die zich bevindt op de top van de rots-
achtige wand die het decor vormt van 
de stad Dinant, is sinds meer dan een 
eeuw ingericht in een museum voor 
wapens en geschiedenis. De Stad was 
op één na de belangrijkste stad van het 
Prinsbisdom Luik tijdens de middel-
eeuwen en was bijgevolg trots op haar 
“dinanderie”, het koperwerk, wat in 
verband werd gebracht met de Duitse 
Hanze. Via de gangen kunnen we de 
binnenkant van de Citadel ontdekken 
en zo de geschiedenis van Dinant leren 
kennen.

Middag: We genieten van de heer-
lijke Ardeense gastronomie:

Mise en bouche: Profiterole farcie de 
mousse de truite à l’aneth 

*** 
Suprême de pintadeau sauce Sambre 

& Meuse 
*** 

Légumes de saison 
*** 

Pomme frites 
*** 

Tarte aux pommes Ardennaise

Namiddag: We maken een boot-
tocht op de Maas. Vanop het water 

kunnen we genieten van een prachtig 
uitzicht op de stad en de steile rotsen 
vormen een uniek decor. Na de ont-
spannende boottocht maken we nog 
een wandeling in Dinant. We ontmoe-
ten Adolphe Sax, zittend op een bank 
voor zijn geboortehuis. Na de wande-
ling nog even vrije tijd het gezellige 
stadscentrum. 

Avond: Het einde van deze boeiende 
dag is voorzien om 18u00.

Voormiddag: Voor allen koffie met 
cake. Rondleiding met audio-set 

achter de schermen van Reizen 
Lauwers. We nemen een kijkje bij de 
boekingsafdeling, de productie en 
marketing, de dispatching , ons auto-
carmuseum, de wasplaats, de spuitca-
bine, de ruimte van de ruitplaatsing , de 
garage, de bandencentrale enz.. 

Middag: Rond de middag ge-
nieten we van een heerlijk 

3-gangendiner.

Namiddag: We bezoeken de lucht-
haven van Antwerpen achter de 

schermen. Een gespecialiseerde gids 
begeleidt de groep tijdens een twee uur 
durende reis door de fascinerende we-
reld van de luchthaven en de luchtvaart 
in het algemeen. De groep checkt in als 
passagier, doorloopt een paspoort- en 
veiligheidscontrole en ontdekt wat er 
gebeurt voor en achter de schermen 
van een internationale luchthaven. De 
rondleiding houdt ook een bezoekje 
in aan enkele vliegtuighangars en de 
luchthavenbrandweer. We bezoeken 
ook het Stampe en Vertongen Museum 
waar u historische vliegtuigen ziet. 

Avond: Het einde van deze boeiende 
dag is om 18u00.

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart!Opgelet!

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Ontvangst met koffie en 
koffiekoek
 � Bezoek aan de Citadelle van 
Dinant met gids
 �Middagmaal
 � Boottocht op de Maas
 �Wandeling in Dinant
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 � Zondag 23 september 2018

€ 67 pp
kinderen tem 11 jaar: € 55 pp 
Opstapplaats: D13

€

INBEGREPEN
 � Ontvangst met koffie en cake
 � Rondleiding bij Reizen Lauwers
 � Drie gangen middagmaal
 � Bezoek aan de luchthaven van 
Antwerpen
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 � Vrijdag 23 november 2018

€ 48 pp
kinderen tem 11 jaar: € 38 pp 
Opstapplaats: D18

€

Vandaag genieten we van een Ardeens festijn op de uitzonderlijke site van een Citadel. Enig in Europa. We beleven Dinant op een ongekende manier en maken kennis 
met het rijke verleden van de Citadel. Uiteraard vergeten we de Ardeense gastronomie niet. Kortom, een dagje puur genieten!

Ardeens festijn in de Citadelle van Dinant BELGIE • NIEUW

Reizen Lauwers, met zijn ongeveer 95 werknemers is bijzonder fier nog een familiebedrijf te zijn. Dagelijks zijn er 39 autocars op de baan. En, daarvoor is heel wat 
nodig. We zien het reilen en zeilen van het bedrijf.

Reizen Lauwers & de luchthaven van Antwerpen BELGIE


