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DAGREIZEN VOORJAAR 2020 

Diamants...in Antwerpen  

 

07u00 Lommel garage - 07u15 Overpelt ziekenhuis - 07u20 Neerpelt station - 07u30 Achel 

Quatre Bras - 07u40 Hamont Axa Bank - 08u00 Bree Colruyt - 08u05 Kinrooi  

 

Voormiddag: we worden in Antwerpen opgewacht door onze gids in het Diamant-

museum, midden in de oude historische stad.  We wandelen door de museumzalen 

tijdens de uitleg die we krijgen van onze gids.   

DIVA is het nieuwe diamantmuseum met een hart voor zilver in de bloeiende handels-

buurt van Antwerpen. Het museum creëert een plek waar bezoekers het Antwerpse 

diamantverhaal te zien en te beleven krijgen. Een 600-tal objecten uit de collectie van 

DIVA worden op een betekenisvolle manier gepresenteerd aan het publiek. Via ensce-

nering, soundscapes, multimedia en interactieve doe-elementen stapt de bezoeker in 

een universum van luxe, juwelen en diamant. DIVA en haar butler Jérome nemen je 

mee op een reis doorheen uniek vakmanschap, boeiende verhalen, meeslepende 

emoties en indrukwekkende ensceneringen in dit briljante museum.  

Middag: we genieten van een 3 gangen menu in een klassevol restaurant vlakbij de 

kathedraal. 

Namiddag:  maken we een mooie tocht door de stad met de gezellige toeristen-

tram. Deze tocht duurt +/- 45 minuten en voert u langs de belangrijkste Antwerpse 

bezienswaardigheden.  Daarna nog even vrije tijd waarna we terug huiswaarts rijden.  

Inbegrepen : 

reis per luxe autocar,  

entree diamantmuseum 

3 gangen middagmaal in klasse restaurant 

tocht 45 min toeristentram 

Prijs: 58 €     

Inbegrepen : 

reis per luxe **** autocar 

Gids in het station van Guillemins 

Prijs: 28 € 

La Batte, de grootste en oudste 

zondagmarkt van België  

07u00 Lommel garage - 07u10 Overpelt ziekenhuis - 07u15 Neerpelt 

station - 07u25 Achel Quatre Bras - 07u35 Hamont Axa Bank - 07u55 

Bree Colruyt - 08u00 Kinrooi pleintje 

Vanaf Kinrooi rijden we richting Luik. Daar wordt u afgezet aan de Place 
St.Lambert, van hieruit is het slechts 10 min. te voet tot 'La Batte' de 
grootste en oudste markt van België. 
U kan genieten op deze markt tot 14u30. 
Middagmaal bent u vrij te benutten (facultatief). 

Vervolgens wacht een Nederlandstalige gids u op om een begeleide 
wandeling te maken naar het impressionante station Guillemins en zijn 
wijk genoemd naar religieuzen, de ‘guillemites’, die hier van de 13de tot 
de 18de eeuw verbleven. In de tweede helft van de 19de eeuw is de wijk 
tot ontwikkeling gekomen rond het station dat in 1842 langs de spoor-
weg tussen Luik en Brussel werd opgetrokken. In de Belle Epoque kwam 
de wijk tot bloei in het kielzog van de wereldtentoonstelling van 1905. 
Wij stellen u voor de art nouveau-gevels en de stadsplanning van de 
wijk te ontdekken die deze periode goed illustreren. 
Daarna huiswaarts 
 

VRIJDAG 06.03.2020 

ZONDAG 08.03.2020 


