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Belgien 



Vi laver et kulturelt hattrick med besøg i Gent, Brugge og Bruxelles, når Læserklubben 26.-31.
marts drager mod Europa parlamentets hjemmebane. 
Vi bevæger os fra den internationale atmosfære i Europas hovedstad, Bruxelles – til
historiske og maleriske byer fra middelalderen som Gent og Brugge. En konstant og
spændende vandring gennem tiden og Europas historie. Både Gent og Bugge er i dag begge
på Unescos liste over bevaringsværdige byer. 

På vej mod Bruxelles 
I selskab med den dygtige rejseleder Karsten begiver vi os fra Herning og Silkeborg sydpå
søndag 26. marts tidligt om morgenen. Med passende pauser undervejs får vi serveret
morgenkaffe og rundstykker samt en frokostsandwich. Inden vi når til Gent, holder vi endnu
en pause, hvor der er mulighed for at købe lidt aftensmad. Midt på aftenen ankommer vi til
det fantastisk beliggende B&B Hotel i Gent centrum. Her venter os komfortable værelser
centralt placeret i byen.

Resten af aftenen er på egen hånd i den hyggelige universitetsby, der er hovedstad i den
belgiske provins Østflandern.

EU i miniformat
Mandag efter morgenmaden kører vi til Bruxelles - en kompleks og sammensat størrelse
med et virvar af forskellige kvarterer med hver sin stil og stemning. Vi koncentrerer os i dag
om Heysel-bydelen. Her skal vi indledningsvist besøge den store molekyle-bygning Atomium,
der blev rejst i forbindelse med verdensudstillingen i 1958. Den spektakulære bygning, der
forestiller en jernkrystal, forstørret 165 milliarder gange, indeholder både permanente og
midlertidige udstillinger og er et ret fascinerende sted.

Senere skal vi udforske miniatureparken »Mini-Europa«, der ligger ved foden af Atomium. I
skalaen 1:25 er der her præsenteret cirka 80 europæiske byer og 350 bygninger. Tusindvis af
livagtige figurer og animationer! Du kan sætte gang i Vesuvs udbrud og beundre affyringen af
raketten Ariane. De to timers vandring, som er både underholdende og lærerig, vil lade dig
(gen)opleve de 28 medlemslande i Den Europæiske Union, og deres historiske, arkitektoniske
og kulturelle rigdom.

Aftensmaden nydes tilbage i Gent, hvor menuen står på lækre »all you can eat«-ribs på en
lokal restaurant.

Retur til middelalderen
Tirsdag er det blevet tid til at kigge nærmere på den smukke middelalderby, vi bor i.
Rejselederen vil tage os med på en guidet rundtur i den gamle bydel. Vi besøger blandt andet
middelalderborgen Gravensteen, hvorfra der er en betagende udsigt over byen. Også det
høje klokketårn Belfort fra 1314 og St. Baafa-katedralen, en af Belgiens rigeste domkirker
kommer vi omkring.
Eftermiddagen er på egen hånd, men rejselederen er naturligvis behjælpelig med forslag,
såfremt det skulle blive nødvendigt. 
Om aftenen mødes vi og går den korte tur til restauranten De Abt, hvor der venter os en
dejlig to-retters menu.

Program



Buskørsel 
Dansk erfaren rejseleder
Morgenkaffe og rundstykker på udrejsen
Frokostsandwich på udturen
Udflugtsprogram samt naturlige entreer 
Fem nætter på B&B Hotel o Gent, inklusive morgentmad
Fire gange aftensmad
Bidrag til Rejsegarantifonden.

Omkring 40 kilometer fra Gent ligger Brugge, der i usædvanlig grad har bevaret sin
middelalderarkitektur. De smalle brostensbelagte gader, skæve huse og maleriske broer over
stille kanaler har givet byen en velfortjent plads på verdensarvlisten. Byen er en af landets
mest besøgte, og ikke uden grund. Her i det spæde forår er der heldigvis ikke de helt store
turiststrømme, så vi får ro og fred til at nappe os en kanalrundfart, hvilket giver et fantastisk
billede af den vidunderlige og velbevarede by. 
Herefter vil der være en guidet rundtur, hvor vi blandt andet går forbi markedspladsen,
kirken og andre af de mest seværdige områder.

Tilbage i Gent til aftensmaden.

Den gamle markedsplads
Torsdag vender vi tilbage til Bruxelles og selve bykernen. I dag skal vi på en guidet tur blandt
andet omkring smukke Grand-Place, hvor byens historiske centrum ligger med snævre gader
og huse, der står meget tæt. Pladsen, der oprindelig var en markedsplads, hvor varer af en
hver art blev falbudt, er nu en rigtig fin plads og meget benyttet af folk i alle aldre på alle tider
af døgnet. Den er omkranset af private og offentlige bygninger, der hovedsageligt stammer
fra slutningen af 1600-tallet, efter at et fransk bombardement i august 1695 havde ødelagt
den oprindelige plads. Husene blev i løbet af fem år genopbygget med penge fra byens rige
lav. Resultatet er en unik blanding af renæssance og barok og af syd- og nordeuropæisk 
byggetradition. 

Efter frokost mødes vi igen og drager mod Europa-Parlamentet. Her skal vi blandt andet
besøge Plenarsalen og forhåbentlig blive lidt klogere på, hvad man foretager sig her i denne
institution.

Retur til Gent og aftensmad.

Fredag efter morgenmaden tager vi afsked med Belgien og kører nordpå. Der gøres
passende stop undervejs også ved den dansk/tyske grænse, hvor der kan handles og/eller
købes lidt aftensmad.

Forventet hjemkomst sidst på aftenen.

Prisen for denne spændende busrejse er 5995 kroner per person i dobbeltværelse for
avisens abonnenter. Ikke-abonnenter kan deltage tilsvarende for 6195 kroner.
Eneværelsestillæg på 795 kroner

I prisen er inkluderet:

Turen er uegnet for gangbesværede


