Följ med BELGIENEXPERTEN

och

på höstens Belgiska Öl & Kulturresa 29 september – 3 oktober 2016
Belgienexperten, Göran Blomquist, tar oss med till Flandern, en del av Belgien som nog inte är så
känd för oss svenskar men har så mycket att erbjuda och utforska av kultur, historia, god mat, öl,
choklad, mode m.m.
Vi upplever några innehållsrika dagar där vi ska hinna med stadsvandringar, öl mässa, god mat, konst
och kultur, shopping m.m.

Vi bor två nätter i den historiska medeltidspärlan Brygge, gör rundtur med buss i Västra
Flandern med besök på humle farm, bryggeri med ölprovning. Lunch på rustik caférestaurang där tiden stått stilla. Stadsrundtur i Brygge kan man bara göra till fots och Göran
tar oss igenom de trånga gränderna och visar på Brygges sevärdheter med många fina
historiska byggnader från alla tidsepoker, barock, renässans osv. Dessutom har Brygge ett
80-tal chokladbutiker. Kanaltur genom Brygge, är bara ett måste!
Öl provning i källarvalv och middag i Brygge.
Buss till Antwerpen, Belgiens andra stad med en av Europas största hamnar har mycket att
erbjuda och vi gör en ordentlig rundvandring i centrum med bl.a. spännande mode och
diamant kvarter.
Highlight i Antwerpen blir besök på den årliga ölmässan Modeste Beer Festival men de
shopping sugna gör Antwerpens mode kvarter.
Vi bor sedan två nätter i Bryssel där Göran tar oss med på rundtur i centrum och visar oss
”sitt” Bryssel. Nedslag på traditionella öl kaféer längs vägen.
Antik och kuriosa marknader står på programmet.
Tillfälle att gå på konst eller serie tidnings museum.
Choklad provning ska också hinnas med.
Middag med öl inspirerad meny.
Prova Lunch med musslor och pommes frites på special ställe i Bryssels restaurang kvarter.
I Bryssel får vi gott om egen tid för shopping av alla slag, mode, väskor, choklad, med
mera.Trött på att shoppa, njut av ett glas och insup atmosfären på något av kafeerna vid
Grand Place – Europas vackraste torg –

Resfakta:
Vi flyger från Göteborg med Görans gamla arbetsgivare – Brussels Airlines - Förmiddags flyg
torsdag 29 september Göteborg-Bryssel
Eftermiddags flyg måndag 03 oktober Bryssel – Göteborg
Hotell: två nätter i Brygge, två nätter i Bryssel på centrala hotell inkl. frukost.
Måltider enligt program som går att upprepas när som helst på året. Information och
bokning kontakta oss på We Travel – 0300 30840 eller maila till info@wetravel.nu

