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2 DAAGSE BUSREIS BRUSSEL - ANTWERPEN
6 – 7 september 2019

De personeelsvereniging biedt je een mooie 2 daagse aan naar het bestuurscentrum van
Europa en naar het bourgondische Antwerpen.
Met een luxe touringcar, voorzien van alle gemakken vertrek je in de ochtend eerst naar
Brussel en ga je in de namiddag door naar Antwerpen. In Antwerpen heb je voldoende
tijd om de bourgondische levensstijl tot je te nemen en heb je zelfs op zaterdag nog de
hele dag de tijd om kleding te kopen, cafés en/of musea te bezoeken. Je verblijft in het
super centraal gelegen en goed verzorgde 3 sterren hotel Ibis Antwerpen Centrum.
De verzorging in het hotel is inclusief ontbijt.
Brussel
Brussel is de hoofdstad van België en wordt vaak gezien als het bestuurlijk centrum van
Europa. Dit komt doordat in Brussel een groot aantal Europese instellingen zich
bevinden, als ook het hoofdkwartier van de NAVO. Ondanks deze verzakelijking heeft
Brussel een groot aantal bezienswaardigheden waarmee je de tijd dat jij in Brussel bent
gemakkelijk gevuld krijgt.
Wat dacht je van Manneken Pis, het Atomium, de kathedraal van Sint-Michel en SintGoedele, de Grote Markt etc.
Mocht je het Atomium willen bezoeken dan kan je dit als bouwsteen extra boeken.
Antwerpen
Ver voor de vrijdagavond arriveer je in Antwerpen. In de avond kan je gaan genieten van
een overheerlijk plaatselijk diner en de vele gezellige kroegjes die de stad heeft.
Naast een groot aantal typische buurtkroegen en bruine cafés kun je je in Antwerpen
prima vermaken in populaire clubs zoals Café D’Anvers en Noxx.
Maar wat heeft Antwerpen nog meer te bieden?
Antwerpen heeft een mooie oude binnenstad waar je naar hartenlust kunt shoppen. Ook
zijn er diverse musea waarvan het Rubenshuis de meest bekende is. Je bent trouwens
een groot deel van zaterdag in Antwerpen waardoor je de oergezellige Vogelenmarkt
kunt bezoeken. Als bouwsteen is een bezoek aan de Zoo Antwerpen mogelijk.

Hotel Ibis Antwerpen Centrum ***
Het ibis Antwerpen Centrum ligt in het historische en culturele hart van Antwerpen,
beschikt over gratis WiFi en een 24-uursloungebar. Het is 250 meter lopen naar
winkelcentrum Meir. De receptie van het hotel is 24 uur per dag geopend.
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning. Ze beschikken over een flatscreen-tv en
een badkamer met een douche en een haardroger.
Het dagelijkse ontbijtbuffet bestaat uit een breed scala aan koude en warme gerechten.
De bar Rendez-vous van het hotel biedt een selectie dranken en Belgische bieren en is 24
uur per dag geopend.
Datum:
6 – 7 september 2019
Prijs
Lid (+ 1 introducee): per persoon € 75,00.
De vermelde prijs is op basis van een twee persoons kamer
Het reisprogramma ziet als volgt uit:
Dag 1
08.15 uur
08.30 uur
11.00 uur
13.00 uur

16.30 uur
18.00 uur

Verzamelen in Heerlen bij St. Gered Gereedschap (= enige opstapplaats)
Vertrek vanuit Heerlen
Verwachte aankomst Brussel
Facultatief bezoek Atomium (middels bustransfer)

Volwassenen (>18 jaar) € 16,00 p.p

Senioren (vanaf 65 jaar) € 14,00 p.p.

Tieners (> 115cm tot en met 17 jaar) € 9,00 p.p.

Kinderen (< 115 cm) gratis
Vertrek richting hotel Ibis Antwerpen Centrum
Verwachte aankomst Antwerpen – incheck hotel.

Dag 2
Vanaf 7.00 uur

18.00 uur
20.00 uur

Ontbijt in hotel
Hierna vrije dag in Antwerpen
Facultatief bezoek Antwerpsen dierentuin (mogelijk via bustransfer)
 Kinderen – tot 3 jaar: gratis
 Kinderen 3 t/m 11 jaar: € 20,00 p.p.
 Jongeren 12 t/m 17 jaar: € 23,00 p.p.
 Volwassenen vanaf 18 jaar € 25,00 p.p.
 60+: € 24,00 p.p.
Aanvang thuisreis
Verwachte thuiskomst

Bij deze prijs is inbegrepen:
- Vervoer per luxe comfort class touringcar voorzien van bar, video en toilet;
- Ervaren chauffeur met kennis reisdoel;
- 1 overnachting in het 3* Ibis Antwerpen Centrum;
- 1 maal ontbijtbuffet;
- Verzorging buschauffeur;
- Toeristenbelasting;
- Alle vervoer per bus in en rondom Brussel – Antwerpen;
- ANVR, SGRZ en Calamiteitenfonds bijdragen en garanties.
-

Bij deze prijs is niet inbegrepen:
- Toeslagen single rooms € 40,00;
- Reisverzekering a € 3,50 p.p.;
- Annuleringsverzekering 6% reissom;
- Lunch en diner
- Entree Atomium en Zoo Antwerpen;
- Overige entreegelden en excursies
Opstapplaats (let op: dit is de enige opstapplaats):
Verzamel tijdstip/plaats: Heerlen - Gered gereedschap - 08.15 uur

Deze reis is alleen rechtstreeks te boeken via de
website van C&O Travel te Kerkrade. Deze is
http://www.ceno-travel.com/
Aan de rechter zijkant s.v.p. naar onder scrollen
naar de rubriek “inloggen klanten”. Hier het
wachtwoord “corio” invullen. Dan wordt het
mogelijk om deze reis te boeken.

