
DAGREIZEN  

DONDERDAG 07.05.2020 

Inbegrepen : 

reis per luxe **** autocar,  

2 drankbonnetjes 

opnames blokken 

 

Prijs: 27  € 

Op oneel: middagmaal : 20 € pp 

 

07u30 Lommel vertrekhal ‐ 07u45 Overpelt ziekenhuis ‐  08u15 Bree COL‐

RUYT ‐ 08u20 Kinrooi pleintje  

TV OPNAMES BLOKKEN  
 

Blokken, het bekende spelprogramma op tv één waarin kandidaten het 

tegen elkaar opnemen in een quiz over algemene kennis en een  

blokkenspel. Het spel bestaat uit drie rondes en een finale. De eerste afleve‐

ring vond plaats  

in 1994. 

Vanaf de opstapplaatsen brengen rijden we met  

onderweg een korte tussenstop rich ng Vilvoorde.  

Daar worden we om 11u00 verwacht om de opnames van Blokken bij te 

wonen.  Bij aankomst krijgt iedereen 2 gra s drankbonnetjes aangeboden. 

Op de middag kan er iets gegeten worden in het vlakbij gelegen restaurant 

van Videohouse tegen  

democra sche prijzen.  Voor een menu bestaande uit soep/dagschotel/

dessert/frisdrank en koffie betaalt u 20 €. Gelieve bij inschrijving te vermel‐

den of u een menu wenst te reserveren want dit  

kan enkel op voorhand ! Na afloop van de opnames vertrekken we terug 

huiswaarts met onderweg een korte stop.  

EEN TOP DAGREIS !! 

De Duitse eifeldorpjes 

07u30 Lommel vertrekhal ‐ 07u45 Overpelt ziekenhuis ‐   

08u15 Bree COLRUYT ‐ 08u20 Kinrooi pleintje  
 

We rijden vanaf de opstapplaatsen rich ng Duitsland.  

 

Onderweg maken we een stop voor koffie en vlaai.  

 

Daarna gaan we onder leiding van onze gids  verder rich ng de Eifel voor een mooi boo ocht 

op de Rursee.  

 

De lunch is een originele eifelpla e.  

 

Na de lunch vertrekken we via leuke dorpjes rich ng  

Monschau waar u enige vrije jd hee  om het leuke  

plaatsje te bezoeken.  

 

Vervolgens rijden we rich ng ons restaurant voor  

het diner. 

MAANDAG 04.05.2020 

Inbegrepen :                      
reis per luxe **** autocar 

koffie met vlaai,  

gids doorheen de eifel, 

boo ocht op de Rursee,  

lunch, vrije jd in Monschau,  

diner 

Prijs: 68 €    


