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Citytrip Gent
Genieten van het goede Belgische leven! 

Ontdek samen met De Limburger Reizen tijdens een 2-daagse reis
het sfeervolle Gent, charmant gelegen aan de Leie. De stad ademt
geschiedenis en biedt u een boeiende cultuurcocktail met historisch,
trendy en modern stadsleven. Gent is de stad voor levensgenieters,
heerlijk eten en drinken, niks moet, alles kan. De sympathieke en
gastvrije Gentenaren weten wat goed leven is. O.l.v. een lokale gids
maken we een uitgebreide stadswandeling langs alle bijzonderheden
in deze prachtige stad aan de Leie: Sint Baafskathedraal,
Vrijdagsmarkt, Korenlei, Graslei, en het Belfort. Ook zal u het
wereldbefaamde meesterwerk het Lam Gods, van de gebroeders Van
Eyck, gaan bewonderen. Tijdens een boottocht (INCLUSIEF) krijgt u
een charmant perspectief op Gent. Dompel u deze dagen onder in de
Keizer Karelstad en ontdek verborgen plekjes, leuke terrasjes,
heerlijke restaurants en eventueel één van de gerenommeerde
Gentse musea We overnachten in een zeer centraal gelegen Ibis hotel
in het centrum van Gent. Een leuke stedentrip naar deze gezellige en
mooie stad! Boek snel, vol=vol!

Dag 1 - Heenreis, stadswandeling en vrije tijd

2 dagen vanaf
€ 199,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Audiosysteem (oortjes) tijdens
stadswandeling

Stadswandeling o.l.v. gids

Boottocht

1 nacht op basis van logies met
ontbijt in Hotel Ibis

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
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Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we in ca. 3 uurtjes naar
het gezellige Gent. Na aankomst rijden we eerst naar ons hotel om de
koffers uit te laden. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om even een
terrasje te nemen en te lunchen. Aan het begin van de middag
maken we een stadswandeling langs de vele bezienswaardigheden. U
kunt op eigen gelegenheid, of samen met onze
chauffeur/reisbegeleider, inchecken in het hotel. De rest van de avond
heeft u ook ter vrije beschikking in het centrum van deze levendige
stad. Er is volop vertier! Ontdek de leuke kroegjes, terrasjes en
heerlijke Vlaamse restaurants.

Dag 2 - Boottocht en vrije tijd

Deze zaterdagochtend kunt u rustig ontbijten in het hotel. Vervolgens
wandelen we naar de kade aan de Graslei voor de start van een
gegidste boottocht door het historische centrum. De gehele middag
heeft u vrije tijd in het centrum. Bezoek eventueel één van de musea
zoals het STAM of slenter door de leuke straten vol boetiekjes. Rond
17.00 uur verlaten we Gent en rijden we terug naar onze Limburgse
opstapplaatsen.

Hotel informatie

Ibis Gent Opera

Het Ibis Gent Centrum Opera is een 3* hotel in het centrum van Gent.
Het hotel is gelegen in de buurt van alle belangrijke toeristische
attracties, zoals het kasteel Gravensteen, en in het hart van het
winkelcentrum. Uw kamer beschikt over alles om u thuis te laten
voelen.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 59,-

Hotel adres: ibis Gent Centrum St Baafs Kathedraal, Limburgstraat,
Gent, België

Ibis Gent Kathedraal

Het 3* Hotel ibis Gent Centrum Kathedraal ligt in het hart van de stad,
bij de St. Baafskathedraal kathedraal en het Belfort, het stadhuis en
het kasteel van de graven. Uw kamer beschikt over alles om u thuis te
laten voelen.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 59,-
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Hotel adres: ibis Gent Kathedraal, Limburgstraat, Gent, België

Eventuele verzekeringen

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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