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Belgiens kulturarv 
och Hollands kamp mot havet

En resa till de vackra belgiska städerna Brügge – ett världsarv även kallad Belgiens Venedig samt Gent med sin vackra 
 arkitektur och kanaler. Vi åker utmed kusten i södra Holland och får en inblick i de stora stormbarriärer, s.k. Deltaplanen 
som skyddar Hollands kust mot översvämningar. Givetvis gör vi ett besök på ett ölbryggeri och en stor vingård, åker kanal-
turer samt beser den vackra vägen utmed Belgiens kust. Missa inte årets vackra resenyhet!

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända sen eftermiddag  Vi äter en god tre-
rättersmiddag ombord på Stena Lines fartyg 
som avgår 18:45  [ Ca 45 mil ]

Dag 2   Kiel – Den Haag 
Stor frukostbuffé innan vi anländer till Kiel  
Vi fortsätter därefter på tyska Autobahn 
genom Hamburgs gigantiska hamnområde 

mot den holländska gränsen och till den 
helt otroliga, 30 km långa Zuiderzee vallen, 
ett byggnadskonstens och ingenjörs-
vetenskapens mästerverk, som förvandlat 
den tidigare havsviken Zuiderzee till insjön 
Ijsselmeer  Vi stannar mitt på vallen, där 
det finns ett utsiktstorn och tar bilder  Vi 
fort sätter förbi Amsterdam till Den Haag 
och vårt hotell för middag och en god natts 
sömn  [ Ca 63 mil ]

Dag 3   Den Haag – Deltaprojektet  
– Brügge
Vi startar morgon med en fräsch frukost 
och beger oss söderut förbi Rotterdam till 
kustbandet där man har byggt den s k  Delta-
planen, ett uppdämningsprojekt med broar, 
väldiga dammar, slussar och konstgjorda 
öar  Vi åker över Haringvlietdammen och 
kommer till Deltaparken där vår guide möter 
upp för en introduktion till detta fantastiska 
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bygge  Vi får se en fascinerande film, vi gör en 
rundtur i det inre av stormvågshindren samt 
serveras en typisk holländsk lunch  Vi åker 
ner till Middelburg som en gång var den mest 
betydande handelsstaden i Nederländerna, 
efter Amsterdam  Stadsbilden domineras helt 
av det stora klostret som ligger majestätiskt 
mitt i centrum  Vi åker vidare till den belgiska 
gränsen och Nordsjökusten som vi följer ner 
till ”badorternas drottning” Oostende med 
sitt jättekasino  Vi tar en promenad på Pro-
menad Albert gatan som följer strandvallen 
mot havet  Nu har vi en kort bit kvar till Bel-
giens pärla, Brügge  Efter incheckning på vårt 
centralt belägna hotell tar vi en promenad till 
Markt, stadens centrum, där vi får avnjuta en 
god belgisk middag  Belgiens mest kända rätt 
är musslor samt köttgryta gjord på belgiskt öl 
vilka vi givetvis ska få tillfälle att njuta av   För-
utom mycket god mat så är Belgien känd som 
ett stort ölland  [ Ca 25 mil ]

Dag 4   Brügge
Brügge var en gång norra Europas främsta 
handelsstad  Under medeltiden låg staden 
vid Nordsjökusten, men kom genom landhöj-
ningen att ligga 15 km in i landet  Staden är 
med en kanal förbunden med uthamnen i 
Zeebrugge  I staden, som är ett världsarv, 
finner vi hus, kyrkor, broar, stadsportar och 
palats i samma skick som för flera hundra år 
sedan  Vi börjar vår rundtur vid det ståtliga 
torget och med det 83 meter höga Belfort-
tornet med 47 klockor som hörs långt ut 
på landet  Vi passerar det gotiska rådhuset, 
det heliga blodets basilika och kommer så 
småningom ner till kanalen där vår båt ska 

lotsa oss runt på de trånga kanalerna  Vi gör 
dessutom ett besök på ölbryggeriet De Halve 
Maan där vi får en rundvisning, provsmak-
ning samt en tvårätters lunch  Resten av 
dagen är fri för egna upptäckter samt mid-
dag på egen hand 

Dag 5   Brügge – Gent – Maastricht
Vi äter en stabil frukost och lämnar Brügge för 
att ta oss till den ljuvliga staden Gent som är 
Belgiens tredje största stad  Staden karakte-
riseras av sin vackra arkitektur från olika tids-
perioder och sina många kanaler  Här väntar 
vår lokalguide som kommer att ta med oss 
på en tvåtimmars rundtur där vi bl a  får se 
Belgiens mest berömda konstverk, bröderna 
van Eycks altarverk i Sint Baafs katedralen  Vi 
fortsätter vår  promenad i gamla stan med de 
vackra gillehusen som speglar sig i kanalerna 
och vi ser även flander grevarnas gamla borg, 
slott Graven steen  Under rundturen stannar 
vi för avsmakning av Gents delikatesser 
såsom choklad, ost och kallskuret  Vi gör en 
guidad båttur på kanalerna och efter turen 
har vi tid att på egen hand utforska Gents 
centrum och äta lunch  Vi åker vidare österut 
till Holland och provinsen Limburg  Precis 
innanför gränsen ligger staden Maastricht 
som är en av de äldsta i Holland och grunda-
des av romarna redan 50 år f kr  Typiskt för 
Maastricht är de livliga torgen, snäva grän-
derna och historiska byggnaderna som vi tar 
del av under vår tur  Vi gör först ett besök på 
den äldsta och största vingården i Neder-
länderna, Apostelhoeve  Här provar vi viner 
och njuter av livets goda som är något av ett 
motto för vinmakarna här på gården  Efter 

vinprovningen checkar vi in på vårt hotell 
som väntar med en god middag och sköna 
sängar   [ Ca 22 mil ]

Dag 6   Maastricht – Kiel
Frukost och avgång genom Tysklands Rhur-
område till Kiel dit vi beräknas anlända ca 
18:00  Vi äter en god buffé under tiden som 
färjan lämnar kajen med riktning Göteborg  
[ Ca 58 mil ]

Dag 7   Göteborg och Hemåt
Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 
åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
fika och lunch, vi beräknas vara åter på sen 
eftermiddag   [ ca 45 km ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 8 maj, 7 dagar

 � PRIS: 10 990 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i tvåbädds-
rum/hytt, färja Göteborg-Kiel t/r, fem mid-
dag, sex frukost, två luncher, besök enligt 
program inkl  inträden, två kanalturer, 
ölprovning och vinprovning, lokalguider 
samt reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 2 510 kr 
OBS. I Brügge har hotellet en dubbelsäng 
och en bäddsoffa 

 � VALUTA: Euro 

 � LOGI: Best Western Plus Grand Winston,  
Den Haag 
Hotel Novotel Brügge Centrum 
Designhotel Maastricht

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




