Reisinformatie
Meer informatie
0488-468686
Prijs vanaf
€ 0,00

Brugge
Groepsdagtocht
Wie kent het boeiende Brugge niet? Dat levende monument van
romantiek en cultuur. Brugge laat zich op talloze manieren
bewonderen, vanuit de rondvaartboten die door de ‘Reien’ varen,
door een tocht per koets of gewoon door zelf te wandelen.

PROGRAMMA
Want Brugge heeft bezienswaardigheden in overvloed: zoals het
oudste stadhuis van België, de Basiliek van het Heilig Bloed, de O.L.
Vrouwekerk en het prinselijk begijnhof “Ten Wijngaarde”, dat in 1245
is gesticht. De kleine huisjes staan mooi rond een met bomen
omzoomd grasplein. Het is één van de best bewaarde hofjes van
Vlaanderen, bovendien wonen hier de nonnetjes en de kantklosters,
die geïnteresseerde mensen laten zien hoe “kant” nu precies geklost
moet worden. Maar Brugge heeft meer, nog veel meer! Naast de
prachtige gebouwen en cultuur is het een zeer aantrekkelijke
winkelstad met vele boetiekjes en winkels. Daar het een behoorlijke
reis is naar Brugge, rijden we zoveel mogelijk via de snelweg.
Onderweg krijgt u koffie met gebak aangeboden. Als we in Brugge
aankomen, wordt u iets buiten het centrum afgezet. U hebt dan vrijaf
om op eigen gelegenheid Brugge te verkennen. Dat kan door middel
van een boottocht op de Reien. Deze laat u prachtige hoekjes
ontdekken van Brugge’s romantische binnenstad. U kunt ook
eventueel een koetstocht door Brugge maken van ca. 35 minuten,
zodat u zonder moeite de andere mooie plekjes en gebouwen van
Brugge kunt zien. Koetstochten vertrekken vanaf de Brug. Dan wordt
het langzamerhand weer tijd om via de snelweg terug te rijden naar
Nederland, waar u ter afsluiting van deze schitterende reis nog een
goed verzorgd diner krijgt geserveerd.
INCLUSIEF
koffie met gebak
diner
vervoer per luxe touringcar
MEER INFORMATIE
Vertrektijd: 08.00 uur - Thuiskomst: ca. 22.00 uur
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GROEPSPRIJZEN
30 - 34 personen - € 57,50
35 - 39 personen - € 52,50
40 - 44 personen - € 48,75
45 - 50 personen - € 46,00
51 - 60 personen - € 45,50
61 - 66 personen - € 45,00
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