
 

 

 

UITSTEKEND HOTEL, PRIMA KEUKEN, 

!!! Eén van onze toppers !!! 

 INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 

 DAGREIZEN  

DONDERDAG 30.07.2020 

DINSDAG 28.07.2020 

Avondmarkt Sluis  

06u30 Bree COLRUYT— u00 Overpelt ziekenhuis --  

07u15  Lommel singel

Vanaf de opstapplaatsen brengen wij u met een vrijblijvende tussenstop in 

Ranst naar Aardenburg. 

Omstreeks 12u00  komen we aan in Aardenburg voor een heerlijk lunch-

  

waar u heerlijk kan genieten.  

De avondmarkten in Sluis ! Een evenement waar u geweest moet zijn ! de 

avondmarkt garandeert u een dag vol gezelligheid die al begint ver voor 

de avond valt.  U zult er zeker genieten, marktkooplui beginnen al om 

11u00 met het verkopen van hun waren, de terrassen zijn uitgezet en de 

winkels zijn geopend tot 22u00 en vele winkels hebben speciale aanbiedin-

gen. 

Vanaf 17u00 wordt het nog gezelliger en start het entertainment met o.a 

live muziek en zijn er natuurlijk ook weer unieke, komische en spectacu-

.  Veel horecagelegenheden hebben een 

gezellig programma met goede live muziek. 
Omstreeks 21u30 terug huiswaarts met onderweg een korte stop. 

Inbegrepen :   Prijs: 49 € 

Nieuwpoort, strand en schelpen-

wandeling 

 

 

zeetje met onderweg een vrijblijvende tussen-

strand en schelpenwandeling maken. Of u kan vrij vertoeven in Nieuwpoort. 

We speuren, samen met de natuurgids, het strand af op zoek naar de verschillende 

soorten schelpen die er aanspoelen en leren hun naam en hun ecologie. 

Tussen de aanspoelsels op de vloedlijn kunnen we allerlei wieren, kwallen, krabben-

schilden en nog zo veel meer vinden. Let ook eens op het afval dat aanspoelt. Als 

ken, mosselen, zeeanemonen en zeeslakken elk hun eigen plekje proberen te 

veroveren. 

Wat mee te nemen? 

Laarzen of aangepast schoeisel 

Emmertje meebrengen is handig. 

Voor minder mobiele personen kan de uitleg aangaande aanspoelsels vanop 

het staketsel en de dijk gebeuren. 

Omstreeks 18u00 rijden we terug 

huiswaarts. 
Inbegrepen : 

reis per luxe autocar Prijs: 29 €     

strand en schelpenwandeling  Prijs:  3 € PP  
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