
Dagprogramma België van 11 t/m 14 september 2020 

Dag 1  Gent 

De St. Baafskathedraal, het Belfort en de fraaie historische panden zijn bekende 

trekpleisters. We maken onder leiding van een gids een stadswandeling door het 

centrum. Gent heeft ook leuke winkelstraten en vele restaurants waar u heerlijk kunt 

eten. Aan het einde van de middag vertrek richting het hotel. De reisduur tot Sint Niklaas 

is ca. 40 min. Bij aankomst inchecken en kamerverdeling  diner, de kosten voor het diner 

zijn €25--. De avond is vrij ter besteding.  

 Dag 2 Brugge 

Brugge wordt ook wel het Venetië van het Noorden genoemd. De historische binnenstad 

werd in 2000 door UNESCO opgenomen op de werelderfgoedlijst. Het Middeleeuwse 

stratenpatroon, de fraaie grachten, verstilde hofjes en monumentale gebouwen maken 

Brugge tot een unieke trekpleister. Bij aankomst maken we een stadswandeling onder 

leiding van een gids. Daarna kunt u Choco-Story verkennen. België staat bekend om 

haar chocola en friet! In Choco-Story komt u alles te weten over cacao en chocola. Er 

worden ter plekke Pralines gemaakt. De middag wordt afgesloten met een boottocht over 

de reien. 

 Dag 3 Antwerpen  

Antwerpen is in de eerste plaats ook een wereldhavenstad. Er zijn dagelijks rondvaarten, 

waarbij u een indruk krijgt van het gigantische havengebied. Museumliefhebbers kunnen 

in Antwerpen ook hun hart ophalen. U vindt er onder meer het Diamantmuseum en het 

Rubenshuis. We maken in het centrum een stadswandeling onder leiding van een gids. U 

komt o.a. langs Onze Lieve Vrouwekathedraal, het Rubenshuis, Begijnhof en de Grote 

Markt. Het is ook heerlijk genieten op een van de vele terrasjes in de stad.  

Dag 4 Waterloo 

Atomium en terugreis. We brengen we een bezoek aan het slagveld van Waterloo. 

Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 verslagen door een combinatie van Britse, 

Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers, onder leiding van de hertog van 

Wellington en Blücher. Het Wellingtonmuseum en het Laatste Hoofdkwartier van 

Napoleon gaan we bezichtigen. In het Wellingtonmuseum schreef Napoleon zijn 

overwinningsverslag, in Het Laatste Hoofdkwartier maakte hij de plannen voor de slag 

van Waterloo. In de middag rijden we naar het Atomium voor een kort bezoek. U heeft 

vanaf boven een prachting uitzicht. 16.00 uur : Aanvang terugreis richting Nederland. 


