VOS TRAVEL

Wanneer men aan België
denkt, dan denkt men in de
eerste plaats aan goed en
uitgebreid tafelen maar ook
aan… bier! In België zijn er
ongeveer 400 soorten bier, een
enorm aanbod dus op zo een
kleine oppervlakte. Hierdoor
konden wij niet langer wachten
om deze tocht met als centraal
thema Belgisch bier te creëren!
Geniet van deze fietsvakantie
doorheen een authentiek
stukje Vlaanderen maar ook
van de streekbieren die u kan
proeven in een van de talrijke
café’s onderweg.

De tocht start in Mechelen, de stad die nog steeds de Bourgondische sfeer van weleer uitademt.
Het glorierijke verleden van deze stad, ooit het politieke hart van de Nederlanden, wordt
weerspiegeld in de meer dan 300 historische gebouwen! Vergeet zeker de Sint-Romboutskathedraal
niet te bezoeken, vanaf de toren hebt u een fantastisch uitzicht over de stad en de omgeving.
Bezienswaardigheden die u zeker niet mag missen zijn het Begijnhof, de gezellige marktplaats, het
paleis van Margarete van York en van Margarete van Oostenrijk. We zijn uiteraard voornamelijk voor
het lekkere bier gekomen, en u krijgt in Mechelen al meteen een heerlijk voorsmaakje: de lokale
bieren bij uitstek zijn de beroemde ‘Maneblusser’ en de ‘Gouden Carolus’! Beide bieren worden in
brouwerij ‘Het Anker’ gemaakt. U kunt deze brouwerij op eigen initiatief bezoeken.

We fietsen vanaf Mechelen langs de oevers van het kronkelende
riviertje ‘Nete’ naar Lier, bekend als de ‘Pallieterstad’. Pallieter is een
personage uit de legendarische Vlaamse roman ‘Pallieter’ van Felix
Timmermans. Deze auteur was geboren en getogen in Lier. Pallieter
wist als geen ander te genieten van het leven, en dat is dan ook exact
wat we in Lier gaan doen! Neem plaats in een lokaal cafeetje en proef
de lokale bieren ‘Liers Vlaaike’ of ‘Strooien Hoed’! U kunt in dit mooie stadje ook genieten van enkele

bijzondere bezienswaardigheden, zoals het Begijnhof en de alom bekende Zimmertoren. Na een
bezoek aan Lier fietsen we verder naar de ‘koekenstad’: Antwerpen!

Hoog tijd om het trappistenbier te gaan ontdekken! We fietsen vandaag door het
prachtige Kempense landschap naar de abdij van Westmalle. Hier leven al sinds
1794 monniken, de eerste monniken waren gevlucht uit Frankrijk voor het geweld
tegen religieuzen in die tijd. De bisschop van Antwerpen schonk hen een boerderij
zodat ze voldoende middelen hadden om te overleven. Rond 1850 werd
begonnen met het brouwen van het vandaag zo gekende en geliefde maar vooral
héél lekkere trappistenbier van Westmalle. De abdij zelf kan niet bezocht worden,
maar in een cafeetje vlak bij de abdij kan men het bier én de ambachtelijke
abdijkaas proeven.

Uiteraard hebben we voor u nog een tweede tocht vanuit
Antwerpen voorzien! Deze tocht gaat rond Antwerpen met de
mogelijkheid een bezoek te brengen aan het historische
centrum van de stad. Bezoek ook héél zeker de brouwerij ‘De
Koninck’ en geniet van de degustatie (inbegrepen in de prijs!).
Antwerpen is Europa’s op één-na-grootste havenstad en tevens
de thuisstad van de Vlaamse barokschilder Rubens,
modehuizen en vele juweliers. Ontzettend veelzijdig dus! In het
historische stadscentrum, dat stamt uit de 16e en 17e eeuw,
zijn naast vele winkels en restaurants ook meerdere musea en liefst 1.000 monumenten te vinden.

Vandaag wordt het een dagje heerlijk fietsen langs de beroemde Schelde,
richting Bornem! Eens we het centrum van Antwerpen verlaten hebben,
fietsen we door de ‘Hobokense Polder’. Geniet van de stilte van dit stukje
natuur, zo ongelooflijk dicht bij een stadscentrum! Onderweg naar Bornem
komen we voorbij de abdij van Hemiksem en de befaamde brouwerij
Bosteels, waar de ‘Karmeliet’, de ‘Kwak’ en de ‘Malheur’ gebrouwen
worden.

We keren terug naar de startplaats van onze reis: Mechelen. Dit betekent echter niet
dat het bierplezier al afgelopen is! Tijdens onze tocht door het typische Vlaamse
vlakke land fietsen we langs de brouwerij ‘Palm’ in Steenhuffel en de
wereldberoemde brouwerij ‘Duvel’ in Puurs. Wie meer wil weten over de
brouwtechnieken en over de perfecte manier om een Duvel in te schenken, is hier
aan het juiste adres! U leert er alles over in het bezoekerscentrum van de brouwerij.

Voor wie na deze opnieuw fantastische dag nog bij een fris biertje wil nagenieten in een Mechels
cafeetje, raden we aan een extra overnachting in Mechelen bij te boeken.

Data
Elke zaterdag van 30 april tot en met 17 september 2016

Aankomst
Autosnelweg E19 naar Mechelen
Trein: station Mechelen

Niveau
Gemakkelijk en vlak, geschikt voor iedereen

Routes
Rustige wegjes en fietspaden, langs een fietsroutenetwerk
Roadbook met gedetailleerde routebeschrijving

Highlights






Fietsen door het mooie Vlaamse landschap en langs authentieke Vlaamse dorpjes
De kunststeden Antwerpen en Mechelen
Interessante brouwerijbezoeken: het Anker, De Koninck,…
Rondrit naar de abdij van Westmalle (trappist)
Gezellige cafeetjes waar men de verschillende bieren kan proeven (Maneblusser, Duvel,…)

Prijzen (alle taxen inbegrepen)
PRIJS PER PERSOON
Tweepersoonskamer met ontbijt
2 juli t.e.m. 27 augustus
Tweepersoonskamer met ontbijt
Overige data
Toeslag halfpension
Toeslag single
2 juli t.e.m. 27 augustus
Toeslag single
Overige data
Extra nacht Mechelen K&O tweepersoonskamer juli en
augustus

€ 365
€ 425
€ 120
€ 205
€ 265
€ 50

Extra nacht Mechelen K&O tweepersoonskamer overige
maanden

€ 60

Toeslag single op de extra nachten

€ 35

(Kinder)kortingen (bij verblijf op de kamer van 2 volledig betalende volwassenen)



Kinderen 0-2 jaar: -100%, 3-6 jaar: -50%, 7-11 jaar: -25%
Derde persoon > 11 jaar: - 10%

Inclusief











6 dagen/5 nachten in 3/4* hotels
Tweepersoonskamer met douche/bad en wc
Ontbijt
Diner indien halfpension geboekt
Bagagetransport
Toegangsticket brouwerij De Koninck Antwerpen + biermuseum
Nederlandstalige wegbeschrijving + kaart
Roadbookdrager
Toeristenbelasting
BTW en garantiefonds

Huurfietsen

Huurfiets

PRIJS

€ 55

Fietsverzekering

€ 18

Elektrische fiets

€ 120

Fietsverzekering
voor elektrische
fiets

€ 30
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