
>> Reis per luxe touringcar 
>> 1 x overnachting in Hotel Van Der 
Valk Verviers****8.6/10 
>> gratis minibar, kluis, thee & koffie, 
badjassen 
>> fles champagne in uw kamer 
>> 1 x ontbijtbuffet met bubbels 
>> 1 x 5 gangen gastronomisch diner 
met geselecteerde wijnen tijdens de 
maaltijd  
>> toegang  wellness en fitness 
>> excl. gids in Tongeren  en proever-
tjes prijs 13 € 
 

 

>> ZA 07.11 - ZO 08.11.2020      199 € 

 

Echt gastronomisch genieten ! 
>> Een hotel met prima beoordeling van 8.6/10  

>> Een voortreffelijk heerlijke keuken !!  

 

Hotel Verviers Van der Valk is gevestigd in een voormalig station uit de 19e eeuw en 
beschikt over kamers met gratis toegang tot welness en fitness. Dit ecologische hotel 
biedt een à-la-carterestaurant, een tuin en verschillende winkels.  

De kamers met airconditioning beschikken allemaal over satelliet-tv. Ze hebben ook 
alle een eigen badkamer met een bad of een douche.  

Bij het begin van deze mooie 2 daagse nemen we de tijd om een unieke tocht te ma-

ken in Tongeren met een gids die ons meeneemt op de tocht “De pastoor klapt uit de 

biecht”.Het was niet altijd rozengeur en maneschijn in het begijnhof. De pastoor weet 

hiervan mee te praten en vertelt hoe het wel eens kon 'verkeren'. Hij maakt jullie weg-

wijs in het begijnhof en vertelt zijn ervaringen door een 18de eeuwse bril. En hoe-

wel het niet mag, durft hij weleens uit de biecht te klappen. Sluit je bezoek af in de 

middeleeuwse begijnenkelder met koffie of thee, begijnentaart en een begijnen-

biertje met kaas.  De avond staat in het teken van  gastronomisch genieten. 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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BELGIE / GASTRONOMISCH WEEKEND 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING  

EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  ZATERDAG 07.11.2020 

Tongeren gids + vrije tijd 

5 gangen diner 

Overnachting in hotel Ruland**** 

DAG 2  ZONDAG 08.11.2020 

Luxe ontbijtbuffet 

Tussenstop in Luik voor de grootste 

markt van België: La Batte 

huiswaarts 

Dus wees 

er snel bij 


