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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Vive la Belgique
Vanuit bijzonder Patershof

Een hele bijzondere nieuw – met veel inclusief- kort reisje naar onze
zuiderburen, veilig en vertrouwd, dichtbij huis. Houdt u van excursies
naar steden met geschiedenis zoals Brussel, Antwerpen en
Leuven en bent u op zoek naar een onvergetelijke hotelervaring? Dan
is dít het reisje voor u! We verblijven in de voormalige kerk van de
minderbroeders in het hart van het historische Mechelen, centraal
gelegen tussen Brussel en Antwerpen in het hart van Vlaanderen. Ons
hotel Martin’s Patershof biedt u het comfort van een viersterrenhotel
in een adembenemend kader, mede door de booggewelven, de
statige zuilen, de glas-in-loodramen en de talrijke religieuze
details. De Belgische (culinaire) gezelligheid zal ook niet ontbreken!  

Dag 1 - Heenreis, Leuven en Mechelen

Vanuit onze laatste Limburgse opstapplaats rijden we naar het
centrum van Leuven. Hier maken we op de Grote Markt een
koffiepauze. Vervolgens rijden we verder naar Mechelen. Mechelen
beschikt over vele troeven voor liefhebbers van cultuur, erfgoed en
gastronomie. Het heeft schitterend gerestaureerde kerken en

3 dagen vanaf
€ 425,- p.p.

Vertrekdata
23 oktober 2020 €425

Inclusief
2 nachten op basis van logies met
ontbijt in Martin’s Hotel Patershof****

2 x diner in Mechelen en Brussel

Stadswandelingen o.l.v. lokale gids in
Mechelen en Brussel

Vervoer per luxe touringcar o.l.v.
ervaren chauffeur/reisleider

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie:  6 October 2020 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 1

https://www.delimburgerreizen.nl/


info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

gebouwen uit een periode van meer dan 800 jaar. Daarnaast zijn er
aantrekkelijke musea en kunt u vanmiddag lunchen in één van
de talrijke brasseries waar lekkerbekken aan hun
trekken kunnen komen. We maken o.l.v. een lokale gids een
wandeling door het historische centrum. De rest van de middag is ter
vrije beschikking. Vanavond dineren we in een lokaal restaurant, waar
u kennis kunt maken met de specialiteit! Mechelse hoen. ’s Avonds
kunt u nog ontspannen met een glaasje in de hotelbar of lounge van
het hotel.  

Dag 2 - Brussel 

Na het ontbijtbuffet in ons hotel rijden we naar het centrum van
Brussel. Het is een stad die u steeds weer kan verrassen en ontroeren.
Met haar fabelachtige Grote Markt met ronde straatstenen,
Manneken Pis, art-nouveau gevels, het Atomium met zijn
schitterende bollen, koninklijke parken, serres en tuinen! Uiteraard
maken we een korte rondrit en stadswandeling o.l.v. een lokale gids.
De namiddag heeft u ter vrije beschikking. De Brusselaars staan ook
bekend om hun Bourgondische behoeftes, we dineren vanavond dan
ook in een lokaal restaurant, Chez Leon, bijvoorbeeld Moules-frites of
een andere overheerlijke specialiteit. Na het diner rijden we terug
naar Mechelen, waar u de dag ontspannen kunt afsluiten met een
drankje.  

Dag 3 - Antwerpen en terugreis

Rustig uitslapen en ontbijten, vervolgens het gezellige
Antwerpen. Ontdek de historische binnenstad van de vroegere
belangrijke handelsstad aan de Schelde. Nog altijd is veel rijkdom en
geschiedenis terug te zien aan de prachtige gevels en gebouwen. Op
eeuwenoude pleinen zoals de Grote Markt kunt u onder het genot
van een drankje genieten van al die monumentale gebouwen. Ook
winkelliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Voor de bier- en
chocolade liefhebbers zijn Stadbrouwerij De Koninck en
Chocolate Nation een aanrader! Vrije tijd in Antwerpen tot ca.
17.00 uur. Vervolgens rijden we terug naar Limburg.  

Hotel informatie

Martin’s Patershof ****

Martin’s Patershof is prachtig gelegen midden in het historische
stadscentrum van Mechelen. Het is de ideale uitvalsbasis om
Mechelen te ontdekken aan de oevers van de Dijle, met het begijnhof,
de historische sites en een rijk cultuuraanbod. Het is aangenaam
vertoeven in de stad. De kamers van Martin’s Patershof zijn op een
wonderbare wijze ondergebracht in een voormalige kerk en klooster.  

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Mogelijkheid tot heen- en terugreis
op eigen gelegenheid/ eigen vervoer
(auto)

Minimum aantal deelnemers: 25
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 99,-

Hotel website: https://www.martinshotels.com/en/hotel/martin...
Hotel adres: Karmelietenstraat 4, 2800 Mechelen, België
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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