
BUSREJSE - 4 DAGE

Afrejse   Hjemkomst                           Pris      
Lørdag 06.01.18     Tirsdag 09.01.18      3.799,-

Evt. tillæg
Enkeltværelse    500,-
Frokost på 1* Michelin Restaurant 500,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 3 overnatninger med morgenmad 
• 2 x middag 
• 1 x billet til André Rieu (kat. 1, bedste kategori)
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	yderligere	entreer
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Tryp by Wyndham Hotel Antwerpen er centralt beliggende 
I Antwerpen. Værelserne er rummelige og lyst indrettede, 
med skrivebord og stol, bad/toilet samt tv med satellitkanaler. 
Hotellet tilbyder gratis Wi-Fi på værelserne og i fælles-
områderne. En bred vifte af restauranter og cafeer ligger i kort 
gå afstand fra hotellet.
www.trypantwerp.com

Bestil 
tidlig rabat 

kr. 300,-
Bestil senest 

16.07.17

André Rieu i Antwerpen 
Nytårskoncert samt frokost på Michelin restaurant

MUSIK OG BYFERIE
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Den spændende by Antwerpen er vores udgangspunkt, på denne musik rejse. Med 
kulinariske fristelser og spændende besøg i Brügge skydes år 2018 godt i gang!

Antwerpen er nok bedst kendt som Diamantbyen. 60% af verdens diamanter kommer 
via byen. Men byen byder også på et kulinarisk skatkammer af Michelin restauranter. 
Du får mulighed for en frokost ud over det sædvanlige.

På besøget i Brügge, er der mulighed for at smage det gode Belgiske øl, og ikke 
mindst chokoladen der lokker folk til fra hele verden.

Turen krydres med en skøn musikalsk aften, hvor vi i selskab med André Rieu og hans 
formidable Johan Strauss orkester nyder en fantastisk nytårskoncert.

BEDSTE
BILLET 

KATEGORI



PANTER REJSER
ANBEFALER

Frokost på 
Michelin Restaurant
i Antwerpen

Fortsat fra forrige side

DIVERSE

I Belgien benyttes Euro. 

Entreer på udflugter (ca. priser): 
Diamant museum ...................................................... Euro  6,-
Klokketårnet i Brügge ............................................... Euro 8-10,-
Michelin frokost ......................................................... Dkr. 500,-

Antwerpen – Dagsprogram

1. dag: Udrejse
Efter opsamling køres via Hamburg, Bremen og 
Dortmund til Antwerpen, hvor du skal bo på et 
godt hotel. Middag spises sammen på hotellet. 

2. dag: Byrundtur og Nytårskoncert
Du oplever et spændende udvalg af Antwer-
pens attraktioner. Byen er først og fremmest 
kendt som ”Diamanternes by”. Ca. 60% af 
verdens diamanthandel går igennem Antwer-
pens L-formede Diamantkvarter. Vi går en tur 
i diamantkvarteret, og besøger byens Dia-
mant museum. Herefter besøges Grote Markt 
pladsen, hvor shopping mulighederne er store. 
Ikke	langt	herfra	ligger	floden	Schelde,	her	ses	
middelalderborgen Het Steen, der tidligere var 
forsvarsværk for byen og senere fængsel. Der 
er mulighed for frokost på en af byens Michelin 
restauranter (bestilles sammen med rejsen) 
Resten af dagen er på egen hånd inden afte-
nens store koncert med André Rieu og hans 
Johan Strauss orkester. Efter en medrivende og 
fantastisk nytårskoncert, kører vi den korte tur 
tilbage til vores hotel. 

3. dag: Brügge
Den gamle del af Brügge er med sit netværk af 
kanaler et enestående eksempel på middelalder 
arkitektur. Brügge var på den tid næsten lige 
så smuk og rig en by som Venedig, takket være 
den centrale placering for handelsruterne til 
England, Baltikum og Orienten. Der bliver tid 
på egen hånd til at opleve byen. Besøg f.eks. 
det imponerende klokketårn med en fantastisk 
udsigt og imponerende mekanik på tårnets klok-
kespil. I Vor Frue Kirke ses Michelangelos statue 
af Madonna og Jesusbarnet. Kniplinger kan 
studeres i museet ”Kantcentrum”, og på Groe-
nige Museum kan man beundre malerier af de 
flamske	mestre.	Besøg	også	byens	chokolade-
museum – belgisk chokolade er verdensberømt, 
og	historien	om	den	liflige	spise	fra	kakaobønne	
til chokolade illustreres på bedste vis.

4. dag: Hjemrejse
Efter en fantastisk koncertoplevelse og nogle 
hyggelige feriedage, forlader vi det gode hotel 
for at køre nordpå via Bremen og Hamburg til 
Danmark.
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