REJSEBESKRIVELSE

Dag 1
Kl. 03:00 Helsingør, Færgevej v/Sundkroen
Kl. 03:50 Valby Station, Lyshøjgårdsvej
Kl. 04:35 Roskilde, Østergade v/ Sygehuset
Kl. 05:20 Ringsted Station
Kl. 06:05 Slagelse Station, Nordre Stationsvej
og fra Slagelse videre til færgen i Rødby , hvor vi skal
med kl. 08:15. Turen sydpå til Aachen køres med passende strække-ben pauser og med et frokoststop på
en rasteplads undervejs. Det forventes at vi er fremme ved overnatningshotellet i Aachen ved 19 tiden.
Middag og indkvartering.

Dag 2 Maastricht oplevelser.
Morgenbuffet på hotellet og så tjekker vi ud. Vi
tager et kort ophold i Aachen bymidte og går en
tur på pladsen ved byens Domkirke og Rådhus. Vi
skal vestpå og via landevejene gennem det belgiske
landskab og småbyer - kommer vi til et smukt kloster
- med eget bryggeri. Klostret var beboet af Cisterciensermunke og de sidste 3 munke forlod stedet så sent
som i marts 2001. Vi får en rundvisning på bryggeriet
og nyder et par smagsprøver. Frokost på cafe ved
Klostret for egen regning. Der køres den korte vej til
Maastricht, her går vi en tur med rejselederen og ser
bla. byens berømte plads Vrijthof, Basilikaen Sint Servaas og meget mere, som denne by byder på. Sidst
på dagen er vi fremme i Bruxelles, hvor vi skal bo de
næste 3 nætter.
Middag på restaurant

Dag 3 Bruxelles oplevelser.
Morgenmad på hotellet. Vi går en byrundtur med
rejselederen og oplever byen, som huser både EU og
NATO hovedkvarter. Man er ikke i Bruxelles uden at
have oplevet Grand Place, Mannekin Pis,
de imponerende bygniger i centrum og det pulserende liv. Frokost på egen hånd. Om eftermiddagen
besøges det nye Parlamentarium, hvor man kan tage
en virtuel rejse igennem Europa og se hvordan beslutningerne i EU træffes eller hvis det bliver muligt,
får vi et besøg og rundvisning i EU-parlamentet, hvor
vi mødes med en repræsentant for de folkevalgte og
embedsmændene. Resten af eftermiddagen til fri
disposition.
Middag på restaurant
Dag 4 Antwerpen oplevelser
Morgenmad på hotellet og så kører vi til Antwerpen en af verdens vigtigste havnebyer.
Byen er desuden centrum for diamanthandel. Vi tager
en byrundtur med rejselederen og besøger også museet MAS, som formidler historien om byen, havnen
og diamanthandlen. Frokost på egen Efter museumsbesøget bliver der tid på egen hånd til at opleve den
gamle bydel og en frokost. Om eftermiddagen er der
sejltur i Antwerpen havn inden vi kører tilbage til
Bruxelles.
Middag på restaurant
Dag 5 Tidlig morgenmad og tjek ud.
Kl. 07:30 kører vi fra hotellet og drager nordpå. Der
holdes passende pauser undervejs med forplejning
for egen regning. Vi skal med færgen fra Puttgarden
kl. 19:15 og forventer at ankomme til det Midtsjællanske område ved 22 tiden.
Ørslev forbeholder sig ret til ændringer i programmet.
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Rejsefakta

BRUXELLES,ANTWERPEN OG MAASTRICHT

5 DAGES BUSREJSE
AFREJSE/HJEMKOMST
30. august - 3. september 2021
Pris pr. person i
delt dobbeltværelse

kr. 5.140,00

Enkeltværelsestillæg

kr. 970,00

Prisen inkluderer
•

BUPL og SL Seniorer og efterlønnere

Denne rejse byder på et væld af attraktioner. Vi skal blandt
andet opleve Europas politiske hovedstad Bruxelles, en af
verdens vigtigste havnebyer Antwerpen, samt opleve det belgiske landskab med besøg i både Aachen og Maastricht.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

√ 4*bus med minikøkken, køleskab,
toilet, klimaanlæg.
√ 4 x overnatninger.
√ 4 x morgenbuffet.
√ 4 x middag
√ Udflugter og entreer iht. program
√ Dansk rejseleder.
√ Obligatorisk bidrag til Rejsegarantifonden.
√ EU særmoms for rejsebureauer.
√ 1 chauffør jvf. køre-/hviletidsbestemmelserne.
Lovpligtige skatter og afgifter

Om hotellet
Hotel Buschhausen i Aachen
3* hotel i udkanten af byen. Værelser
med bad/toilet, TV, tlf, minibar, føn,
trådløst internet. Restaurant, bar/bistro, terrasse, swimmingpool, sauna.
Restaurant. Elevator
Hotel Maison du Dragon i Bruxelles
3* i Bruxelles ligger ca. 100 m. fra gågaden og i kort afstand fra Grand Place.
Værelser med bad/toilet, TV, tlf.. Hotellet har kinesisk inspireret morgenmad.
Elevator.

Tilmelding
Senest tilmeldingsfrist:
29. marts 2021
Tilmeldinger skal ske til: Ørslev Rejser
Mail: karen@orslevrejser.dk
Tlf.: 61 63 42 20
Ørslev fremsender rejsebevis. Depositum udgør 1/3-del af rejsens pris. Restbeløb 1 måned før afgang.
Tovholder på turen er Sigrid Olsson
Tlf. 21 76 44 27

Forsikringer
Afbestillings – og rejseforsikring kan
tegnes af Ørslev. Dog kan det være en
god ide at have forsikringerne i sit egen
forsikringsselskab.

