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Dag 1 – Afrejse (A)
Tidlig morgenafgang fra Jylland, hvor-
fra Ans-bussen sætter kursen mod syd. 
Der bliver serveret kaffe/the og mor-
genbrød i bussen.

Der bliver passende pauser undervejs, 
hvor man passerer Hamborg, Bremen, 
Osnabrück, Münster, Leverkusen,  Essen 
og Duisburg inden ankomst til overnat-
ningshotellet tæt på den tysk-holland-
ske grænse. Efter indkvartering er der 
aftensmad på hotellet. (Inkl)

Dag 2 – Ankomst Bruxelles (M, A)
Efter morgenmaden går turen videre 
gennem det sydlige Holland og ind i 
Belgien ved Antwerpen. Inden ankom-
sten til den belgiske hovedstad Bru-
xelles. Indkvartering på Hotel Bedford 
Hotel & Congress, der ligger helt inde 
i centrum tæt på Grand Place og Man-
neken Pis. Adressen er Rue de Midi 135. 
Alle værelser er naturligvis med eget 
bad/toilet og tv. Morgenmaden bliver 
serveret som buffet. Rejselederen ta-
ger deltagerne med på en gåtur i om-
rådet så de kan lære lidt af midtbyen 
at kende. Om aftenen er der inkluderet 
aftensmad på hotellet.

Dag 3 – Møde med dansk EU- 
politiker samt byrundtur i  
Bruxelles (M)
Om formiddagen er der aftalt besøg 
med runvisning i Europa-Parlamentet. 
En af de danske politikere vil forinden 
give en orientering om arbejdet som 
parlamentsmedlem. På grund af valget 

til Europa-Parlamentet søndag 26. maj  
er der af gode grunde usikkerhed om, 
hvem der bliver valgt som et af de 13 
danske medlemmer. Efter rundgangen 
bliver der serveret buffet i medlemmer-
nes spiserestaurant. (ekskl.) 

Om eftermiddagen spadserer vi samlet 
fra den imponerende parlamentsbyg-
ning og tager en rundgang i de mange 
seværdige gader, ikke mindst Rue de 
Bouchers ”Slagter-gaden”, som er et 
eldorado af caféer og restauranter. I 
sin tid var gaden befolket af slagtere, 
deraf navnet. Man skal absolut gøre 
sig selv den tjeneste at finde et bord 
og nyde en drink på Grand Place, som 
ubetinget er en af Europas smukkeste 
pladser med en række historiske  byg-
ninger.

Aftenen er til fri disposition, fordi der 
er så mange valgmuligheder for at fin-
de et spisested rimelig tæt på hotellet. 
Rejselederen viser gerne dejlige spise-
steder. 

Oplev kultur, natur, historie og politik på denne fem dages rejse til skønne Bruxelles i Belgien. Den 

flamsktalende del af Belgien er overset som rejseland, men byder på så mange oplevelser, at det 

hele ikke kan nås på blot én rejse. Belgien var i århundreder centrum for Europas klædeproducenter 

og diamantslibere, i dag er Bruxelles blevet hele Europas hovedstad med de mange EU-institutioner 

og internationale organisationer. Alle belgiere sætter pris på et veltilberedt måltid mad og et godt 

krus belgisk øl. 

BRUXELLES & BRÜGGE

• Møde med dansk EU-politiker

• Udflugt til Brügge og Waterloo

• Byrundtur i Bruxelles

• Inklusiv middag på centralt  

 hotel

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 4.495
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Dag 4 – Udflugt til Brügge og  
Waterloo (M)
Vi skal på udflugt til Brügge og Water-
loo. Efter morgenmaden kører bussen 
forbi Atomium – vartegnet for verdens-
udstillingen i 1958 – og Heysel Stadion 
og fortsætter ud af  hovedstaden mod 
Brügge, som er en af Belgiens største 
turistattraktioner. Smukke huse, flotte 
middelalderkirker, brostensbelagte ga-
der, smalle kanaler, parker, interessante 
museer, et væld af chokoladebutik-
ker, mange caféer og restauranter. Vi 
lægger vejen ind om bryggeriet Halve 
Maan, hvor man skal smage på et af 
dets gode øl-produkter.

På hjemturen kører vi syd på Bruxelles 
til Waterloo. Slaget ved Waterloo 18. 
Juni 1815 blev verdensberømt, fordi 
den franske kejser Napoleon Bonapar-
te led et forsmædeligt nederlag mod 
en britisk-tysk-nederlandsk hær.

Efter hjemkomsten til Bedford Hotel er 
der igen mulighed for at afprøve det 
belgiske køkken, som kan nydes i alle 
prisklasser.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Afrejse om morgenen, hvor vi kører 
op igennem Tyskland og hjemkomst til 
Danmark hen på aftenen. 

Hvis tiden tillader det bliver der et stop 
ved den danske grænse, så de sidste 
indkøb kan gøres.

Bruxelles

BruxellesBrügge

Waterloo

Manneken Pis

Bedford Hotel & Congress Centre 3***

    11.05 - 15.05.20  Rute A  4.495 

    07.09 - 11.09.20  Rute A  4.495 

         AFGANG  BUS  PRIS 

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad samt 2 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Møde med dansk EU-politiker
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.895
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Bedford Hotel & Congress 3***
På denne rejse til Bruxelles har vi valgt 
at bo lige i hjertet af byen, kun godt 
400 meter fra Grand Place. Alle værel-
ser er naturligvis med eget bad/toilet 
og tv. Morgenmad bliver serveret som 
buffet.

Se mere på www.hotelbedford.be

Valuta: Euro


