
 
 

 

            

                
6-daagse 3-landen busreis  

Vrijdag 12 t/m 17 mei 2023 

Reist u mee met onze excursiereis naar de Belgische-, Franse- en Luxemburgse 

Ardennen en de Champagnestreek in Frankrijk? Tijdens deze reis verblijven we in het 

stadje Bouillon, één van Belgisch mooiste steden in het zuiden van de Ardennen. De 

middeleeuwse burcht domineert hier het stadsbeeld. We nemen u mee over mooie 

natuurroutes in 3 landen. Bezoeken de steden Bouillon, Namen, Reims en Luxemburg en 

we maken een prachtige tocht door de champagnestreek.      

  

Gedurende de hele reis verblijven we in                                                                     

4****Hotel de la Poste in Bouillon.  

Wat staat er op het programma? 

Bezoek aan de botanische Plantentuin Meise, met 18.000 soorten planten 

Natuurbustocht met bezoek aan de Abdij van Orval en kasteel Bouillon 

Boottocht over het Hellend Vlak van Ronquières, aquaduct “pont de canal”, en de 

scheepslift met een hoogte van 73 meter 

We rijden door de Franse Ardennen naar Reims en verkennen de historische binnenstad 

Via een mooie “Champagneroute” brengen we een bezoek aan een champagnehuis en 

proeven we een glaasje champagne  

De chauffeur rijdt ons naar de stad Luxemburg waar we met de stadstrein “Petrusse 

Express” door de historische beneden stad rijden.   

Bezoek aan de Citadel in Namen                                                 

 

Voor deze reis dient u goed ter been te zijn.  

Reisorganisatie: Effeweg groepsreizen  

Prijs bij minimaal 20 deelnemers:                                                                                     

2-persoons kamer € 1.225,--.   Toeslag 1-persoons kamer € 150,--                                                             

Inbegrepen in de prijs: alle genoemde excursies en toegangsbewijzen, 5 x logies, ontbijt 

en diner, lunch op dag 1 en dag 3, warme lunch op dag 6, dagelijks een koffie of thee, 

vervoer en fooien.    

Informatie en aanmeldformulier kunt u vinden op de website:  

of bij Anja Beker 06 1136 1942 of anja.beker@gmail.com 

 



 
 

 

 Belangrijke informatie 

Aanmelding: 

U kunt zich aanmelden door het invullen van een aanmeldformulier. Het formulier is te 

downloaden van de website van de commissie reizen. Wilt u het per mail of post, 

neemt u dan contact op met de begeleider die bij de reis vermeld staat.  

Op dinsdag 8 november 2022 worden de volledig ingevulde formulieren die per mail 

of post zijn binnengekomen per mail in behandeling genomen. U hoort daarna of u 

definitief bent ingeschreven.  

 

 

Voor alle reizen geldt: 

 De touroperator factureert een toeslag op de reissom voor:                                      

calamiteitenfonds €2,50 en SGR-bijdrage €5,00.  

 Onder voorbehoud van programma- en/of prijswijzigingen.  

 De richtlijnen reizen van Vrouwen van Nu zijn van toepassing. 

 De annuleringsvoorwaarden van de touroperator zijn van toepassing.  

 

Zelf dient u af te sluiten: 

 reisverzekering  

 annuleringsverzekering 

 zorgverzekering met Europadekking 

 WA-verzekering 

  

Bij de reis staat vermeld of u goed ter been moet zijn. Als u twijfelt over deelname 

overlegt u dan met de reisbegeleider.  

  

https://vrouwenvannu.nl/gelderland/hier-voor-jullie-ons-programma-voor-

2023 

  

  

  
 
Nel van der Meulen 06 83 99 60 15 
Willy Nijhof  06 33 84 80 77 
Anja Beker                      06 11 36 19 42 
Marguerite Vreeman         WhatsApp 00184 78 09 94 81 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 


