
 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

GASTRONOMISCH 

WEEKEND  
Za 27.04.2019 - Zo 28.04.2019 

2 dagen  

 

welkomstdrankje 

overnachting in trendy kamer  

4 gangen gastronomisch diner 

uitgebreid ontbijtbuffet 

toeristisch informatie pakket 

typisch Lokers geschenk 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

Prijs:  165 €    A’pen 15 €  boottocht Lekker Lokeren 15 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIE IN 

RESTAURANT DAT AL 

EERDER GEPREZEN WERD 

IN DE GIDSEN VAN 

MICHELIN ALSOOK GAULT 

MILLAU 



 

 

Dag 1 ( ZATERDAG 27.04.2019 ):   

We vertrekken vanuit Lommel en rijden richting Antwerpen.  

In Antwerpen maken we een smikkel smakkel tocht.  Elke stad heeft zijn eigen natjes en droogjes 

zoals je ze nergens anders vindt.  In Antwerpen denken we dan onmiddellijk aan de Antwerpse 

handjes, het bolleke of filet d’Anvers.  Maar er is nog meer lekkers! Je gids loodst je door het oude 

Antwerpen en onderweg snoep je niet alleen met de smaak op de tong maar geniet je met alle 

zintuigen.  Op een achttal plaatsen hou je halt om te luisteren naar het verhaal van het ontstaan  

en het succes van deze traditionele lekkernijen.  

 

 

 

 

 

Van hieruit rijden we verder richting St Niklaas om zo in Lokeren aan te komen. Eenmaal   

aangekomen in ons hotel volgt de kamerindeling en kan u genieten van uitstekend 4 gangen 

gastronomisch diner in een restaurant dat al eerder werd geprezen in de gidsen van Michelin  

alsook Gault Millau.   

 

Dag 2 ( ZONDAG 28.04.2019 ):   

Na een goede nachtrust heeft u rustig de tijd om lekker te ontbijten. Een heus buffet word u 

aangeboden. Net voor de middag verlaten we het hotel en gaan we een mooie namiddag beleven. 

Daar proeven we van de kronkelende Durme en het mooiste dorpsplein van Vlaanderen. Tijdens een 

boottocht geeft een toeristische gids een woordje uitleg oer al het moois dat je ziet en vaar je langs  

de ongekende en ongerepte natuur naar het schilderachtige Daknam. Als een echte zeebonk kan je 

zelf het roer overnemen.  Op het dorpspleintje in Daknam krijg je een streekdrankje en hapje  

“Lekker Lokeren” aangeboden.  Daarna varen we terug naar het centrum van Lokeren, waar je kan 

nagenieten op één van de vele terrasjes.  Daarna vertrekken we terug huiswaarts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan. 


