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2-DAAGSE TERDEGE VRIENDINNENUITJE NAAR
DE BELGISCHE UNIVERSITEITSSTAD LEUVEN
Leuven is voor België wat
Leiden voor Nederland
is. Dé universiteitsstad,
prachtige gebouwen, leuke boetiekjes en gezellige
terrassen. Gevels waar je
naar blijft kijken, gezellige pleinen om lekker
op neer te strijken, mooie
boetiekjes, een prachtig aangelegde Kruidtuin
en het Groot Begijnhof:
Leuven heeft veel moois!
Daarom organiseert Terdege
een sportieve tweedaagse
vriendinnenreis naar deze
stad. Ga je ook mee?

Reisleiding: Gisette van Dalen,
chef-redacteur en Jeannette Zeeman,
bladmanager.

Jeannette

Gisette

Reisprogramma

Vrijdag 16 september
Na de koffie met gebak in Breda bij Van der Valk
rijden we naar het centrum van Leuven waar
je kunt genieten van o.a. de prachtige gevels
en leuke boetiekjes en een lekkere lunch (voor
eigen rekening). De bus brengt ons ‘s middags
buiten de stad voor een 3-uur durende fietstocht
door en langs Leuven o.l.v. een gids. Er wordt
regelmatig gestopt voor uitleg en onderweg is er
een tussenstop met een drankje op een van de
vele gezellige terrasjes in Leuven. Na de fietstocht ontvang je nog een leuke verrassing. Na
inchecken in het hotel dineren we in Domus, een
authentieke Leuvense brasserie in het centrum.

Zaterdag 17 september
‘s Morgens kun je lopend verder
Leuven ontdekken zoals de Kruidtuin,
het Groot Begijnhof en de vele parken die Leuven rijk is. Of boek een
rondleiding voor slechts € 4,00 in het
stadhuis.
In 1439 werd de eerste steen gelegd van het prachtige
stadhuis in Leuven. Het is een van de bekendste gotische
stadhuizen ter wereld. Maar liefst dertig jaar lang werd aan
dé blikvanger van de Grote Markt gebouwd.

GROOT BEGIJNHOF
Door een poortgebouw kom je in het Groot Begijnhof. Dit is volledig gerestaureerde historische wijk
van zo’n tien straten. Het een van de grootste nog
bestaande begijnhoven van Vlaanderen staat niet
voor niets op erfgoedlijst van Unesco. Tijdens de
hoogtijdagen in de zeventiende eeuw woonden er
zo’n 360 alleenstaande vrouwen, ook wel begijnen
genoemd. Inmiddels bieden de honderd gebouwen onderdak aan studenten, buitenlandse gasthoogleraren en medewerkers van de Katholieke
Universiteit Leuven.

Reisprogramma
••
KRUIDTUIN
Even tot rust komen kan in de Kruidtuin. Deze 200 jaar oude tuin heeft het hele jaar
door veel moois te bieden. Een heerlijke plek om even te zitten en tot rust te komen.
De bus brengt ons halverwege de middag naar de ETF (de Evangelische Theologische Faculteit Leuven). Daar staat koffie met lekkers klaar en zal Hélène Selderhuis
het een en ander vertellen over de universiteit. Na een gezamenlijke maaltijd met soep,
brood en salade vertrekken we naar Nederland.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: D.V. vrijdag en zaterdag 16 en 17 september 2022
De organisatie van deze reis hebben we uitbesteed aan
Image Travel. Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van Image Travel van toepassing. Image Travel
is aangesloten bij de SGR. Dit uitje is bedoeld alleen voor
dames.
N.B. Het betreft een sportief uitje waar veel gelopen wordt
en een drie uur durende fietstocht op het programma
staat. Een goede conditie is van belang!
Je verblijft in het driesterren hotel Ibis Leuven Centrum
in een tweepersoonskamer met gescheiden bedden.
Er zijn enkele eenpersoonskamers beschikbaar (toeslag € 55,-). Dit hotel ligt in het
historische centrum van Leuven, op slechts 300 meter van het oude marktplein. De
kamers beschikken over airconditioning, een functionele badkamer en gratis WiFi. ’s
Morgens staat er een ontbijtbuffet klaar.

BIJ DE PRIJS IS INBEGREPEN:
• Vervoer per luxe touringcar
• Bij vertrek vanuit Breda koffie met gebak
• Verblijf in een gedeelde 2-perspoonskamer met 2 gescheiden bedden
• Verzorging half pension (ontbijt en diner)
• Koffie met lekkers bij ETF Leuven
• Op dag 2 bij vertrek ETF Leuven een
maaltijd met soep, broodjes en salade
• 3-uur durende fietstocht door Leuven
o.l.v. een gids
NIET BIJ DE PRIJS IS INBEGREPEN:
• Toeslag eenpersoonskamer
• Niet genoemde excursies en entreegelden (veel bezienswaardigheden zijn
gratis zoals de Kruidtuin, het Groot-Begijnhof)
• Niet genoemde maaltijden zoals lunches
en drankjes bij het diner
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Fooien en persoonlijke uitgaven

OPSTAPPLAATSEN
Ochten (carpoolplaats aan de A15), Meerkerk (aan de A27 bij McDonalds) en Breda
(van der Valk hotel)
PRIJZEN
TERDEGE-ABONNEEPRIJS: € 299,- p.p.
Niet-abonnees betalen € 319,- p.p. De
abonneeprijs geldt alleen voor inwonende
gezinsleden van de abonnee (op wiens
naam het abonnement is afgesloten).
AANMELDEN
Uiterlijk vóór 22 juli 2022 via het bijgevoegde inschrijfformulier of via www.
beleefenontmoet.nl
Voor praktische vragen mail naar Rika
Beunk: rbeunk@erdee.nl of bel 055 – 53
90 303.

