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Voormiddag: Bij aankomst in de 
Abdij van Stavelot worden we ont-

vangen met een lekkere kop koffie. 
Daarna gaan we op verkenning in de 
voormalige abdij van de Benedictijnen 
monniken. We ontdekken de eeuwen-
oude kelders van de abdij. Onder de 
eeuwenoude gewelven vinden we het 
museum van het autocircuit van Fran-
corchamps. Een grote collectie race-
wagens, moto’s en foto’s vertellen ons 
alles over het mooiste circuit van de 
wereld. Wie meer de geschiedkundige 
toer op wil, kan zijn hart ophalen in het 
Historisch museum van het vorstendom 
Stavelot-Malmédy en de artistieke lief-
hebbers vinden er alles over het leven 
van Guillome Apollinaire.

Middag: We genieten van een lekker 
middagmaal in de Abdij van Sta-

velot.

Namiddag: We rijden met onze auto-
car naar Coo. Dit gezellige plaatsje 

in de Ardennen is vooral gekend voor 
zijn beroemde watervallen. Met een 
leuk treintje brengen we een bezoek 
aan het wildpark van Coo. We rijden 
door dit mooi stukje natuur en zien 
everzwijnen, herten en zelfs wolven. Na 
de rondrit worden we nog getrakteerd 
op een koffie met een lekker stukje 
taart. Nadien nemen we nog even vrije 
tijd aan de watervallen.

Avond: Omstreeks 18u00 vertrek-
ken we naar onze afstapplaatsen.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Ontvangst met koffie
 � Bezoek aan de abdij van Stavelot 
en zijn tentoonstellingen
 �Middagmaal
 � Bezoek aan wildpark van Coo
 � Koffie met taart
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Donderdag 12 april 2018
 � Dinsdag 12 juni 2018 

€ 70 pp
kinderen tem 11 jaar: € 59 pp 
Opstapplaats: D17

€

Voormiddag: We starten de dag 
met een koffie en een lekkere kof-

fiekoek. Fort Eben-Emael , gelegen in 
de gemeente Eben-Emael, even ten 
zuide van Maastricht, is een voormalig 
Belgisch militair verdedigingswerk dat 
deel uitmaakte van de buitenste oos-
telijk gelegen fortengordel rond Luik. 
We brengen een bezoek aan het fort 
en ontdekken het ongelooflijke avon-
tuur van de eerste ogenblikken van 
Wereldoorlog II.  We worden geinfor-
meerd over de geheime, vernieuwende 
Duitse plannen en de krachtige wa-
pens. Vandaag is het complex helemaal 
terug tot leven gebracht. Je ontdekt 
er de slaapzalen, de ziekenboeg, de 
douches en zo veel meer…zoals het 
oorspronkelijk was. Meer dan 75 man-
nequins en speciale geluidseffecten re-
construeren het dagelijks leven in deze 
ondergrondse stad.

Middag: We genieten van een lek-
ker 3-gangen menu 

Namiddag: In het dorpje Genoels-
Elderen ligt het enige wijnkasteel 

van België. Niet per toeval aangezien 
de Romeinen reeds wijngaarden had-
den in deze streek. In 1990 heeft de 
familie van Rennes de wijncultuur weer 
doen herleven. Met 22 hectaren wijn-
gaarden is dit het grootste wijndomein 
van het land. We maken een wande-
ling door het park rond het kasteel met 
prachtig arboretum, rozentuin en ui-
teraard de wijngaarden. We bezoeken 
het oude koetshuis met de modernste 
druivenpers, de stokerij, de eeuwenou-
de en de nieuwste wijnkelders. Naast 
informatie over het wijnkasteel ontdekt 
u de werkzaamheden in de wijngaar-
den en de volledige vinificatie van druif 
tot in het glas. Tot slot proeven we de 
wijn in het wijnhuis.

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

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie met koffiekoek
 � Bezoek fort van Eben-Emael
 �Middagmaal
 � Bezoek wijnkasteel 
Genoelselderen met degustatie
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 � Donderdag 04 oktober 2018

€ 62 pp
kinderen tem 11 jaar: € 51 pp 
Opstapplaats: D1

€

Vandaag beleven we een geweldige ervaring tijdens een bezoek aan het indrukwekkende fort van Eben-Emael. Het fort werd zeer gekend in de strijd op 10 mei 1940 
toen een klein team van Duitse paratroepers de artillerie van het fort in 15 minuten onder controle kreeg. Na de middag ontdekken we de rijke geschiedenis van het 
kasteel in Genoels-Elderen.

Of u nu geïnteresseerd bent in de geschiedenis van één van de oudste kloosterfundamenten van België of die van het mooiste racecircuit ter wereld of dat u zich wilt onderdompelen 
in het artistieke universum van een van de opvallendste personages uit de 19e eeuw, de dichter Guillaume Apollinaire: kom de Abdij van Stavelot ontdekken en maak kennis met 
dit monument dat op de erfgoedlijst van Wallonië staat. Nadien trekken we in de natuur en bezoeken het wildpark van Coo, tevens gekend van de beroemde watervallen.

Abdij van Stavelot & Wildpark Van Coo BELGIE

Fort Eben-Emael & Wijnkasteel Genoels-Elderen BELGIE • NIEUW


