DAGREIS ROCHEFORT
VRIJDAG 24 AUGUSTUS 18
06u30 Lommel garage ‐ 06u45 Overpelt ziekenhuis ‐ 06u50 Neerpelt station ‐
07u00 Achel Quatre Bras ‐ 07u05 Hamont Axa Bank ‐ 07u20 Bree Colruyt ‐ 07u30 Kinrooi
Vanaf de opstapplaatsen brengen wij u met een vrijblijvende tussenstop naar Rochefort. U
ontvangt gratis 1x koffie met verrassingsgebak op de bus.
De stad van Rochefort ontstond tijdens de Middeleeuwen en is het resultaat van de fusie van twee totaal verschillende dorpen.
Dat van Behogne, dorp zonder wallen bewoond door kinkels zondervoorrechten met lemen huisjes en dat van de versterkte
burcht op een rotsige uitloper gebouwd. Het is aan de voet van het kasteel dat de stad zich ontwikkelt met verschillende
dynastieën landsheren die bijdragen aan de welvaart van de stad.
Voor veel bezoekers heeft de Abbaye Notre Dame de Saint‐Remy in Rochefort een magische aantrekkingskracht. De
trappistenbieren die in de abdij gebrouwen worden, zijn wereldberoemd. Top op de dag van vandaag wonen er cisterciënzer
monniken in de abdij, waarvan de originele brouwerij dateert uit de 16de eeuw. Er worden drie soorten bier gebrouwen,
waarvan Rochefort 10 met een alcoholpercentage van 11.20 % het sterkste is. De strikte orde maakt dat bezoeken aan de
brouwerij en de abdij zelf niet mogelijk zijn.

10u30

Aankomst in Rochefort. Hier gaan we eerst een verkenningstocht maken met het
plaatselijke toeristentreintje.

11u45

3 gangen middagmaal in
plaatselijk restaurant

14u00

bezoek aan
Struisvogelboerderij Doneu.
De struisvogelboerderij van Doneu is uniek in België daar het
geheel autonoom functioneert. Zowel het reproductieproces als
de incubatie van de struisvogeleieren worden terplaatse
afgehandeld. In 2004, werden de bijgebouwen van het kasteel
omgetoverd tot ontvangstzaal. Het domein ontvangt ongeveer
ieder jaar 12.000 bezoekers over de vloer.
Hier kan u ook proeven van een heerlijke
pannenkoek gemaakt van
struisvogeleieren.
17u00
huiswaarts met onderweg vrijblijvende tussenstop.
Inbegrepen :
reis per luxe **** autocar
met gratis koffie en verrassingsgebak op de bus
verkenningstocht met toeristentreintje
3 gangen menu
Entree en rondleiding
struisvogelboerderij met pannenkoek

Prijs: 54 €

