Gourmetresa till Belgien
Till den mysiga kuststaden De Panne en exklusiv kuststad
ca. 3 km från den franska gränsen.
DAG 1
Morgonflyg med SAS från Stockholm (ARN) direkt till Bryssel – buss/taxi till staden de Panne, restid ca 1,5 timmar.
Inkvartering på centralt beläget hotell. Staden har bara 10 000 invånare men på sommaren tiodubblas antalet.
På eftermiddagen bekantar vi oss med staden De Panne.
Middag på Restaurang med stjärnor i Guide Michelin. Vi kommer att serveras en avsmakningsmeny. Champagne o
vinpaket samt kaffe.

DAG 2
Frukost på hotellet. Förmiddagen fri för egna aktiviteter.
Lunchen intas på Restaurant Imperial. En halv hummer med tillbehör, vitt vin
Efter lunch ev. promenad ca 2 km till en krigskyrkogård med stupade från både första och andra världskriget.
Möjlighet finns att åka spårvagn istället för att gå.
Middagen intages på en restaurang med promenadavstånd från hotellet, Vilken är ännu ej bestämt
DAG 3
Efter en sen frukost hämtar bussen/taxin oss vid hotellet och vi åker till Brügge.
Brugges medeltida stadskärna blev år 2000 upptagen på Unescos världsarvslista. Namnet Brügge kommer från det
gammalnordiska ordet för brygga ("bryggja").
Stadskärnan är bilfri, och stadens fantastiska skönhet och kultur är lätt att uppleva till fots eller med båt på de
rofyllda kanalerna eller med häst och vagn på kullerstensgatorna.
För att få ut det mesta möjliga av Brügge är det en bra idé att starta med en kanalrundtur. Från båten kan se alla
de ovanliga, okända och gamla sevärdheterna, som inte syns från gatorna. Under kanalturen ser man Brügge, som
de tillresande på medeltiden såg staden. Då fungerade kanalerna och flodsystemet som handelsvägar.
Lunchen på egen hand som intas förslagsvis på någon restaurang vid stora torget (Markt). Lunchen ingår dock inte
i priset. Åter till de Panne i god tid före middagen som intas på Restaurang Benelux. Vi serveras Moules frites med
tillbehör, vitt vin eller öl.
DAG 4
Efter frukost åker vi och besöker museet i Dunkerque några kilometer in på den franska sidan.
Återtåget sen eftermiddag. Kvällen fri för egna upptåg eller så tillbringas den på Night Café Oasis med glassar,
champange cocktails…
DAG 5
Frukost på hotellet.
Förmiddagen fri för shopping, promenader eller vila. Prova gärna de magnifika Belgiska våfflorna…Lunch på egen
hand. Avresa till flygplatsen tidig eftermiddag. Diektflyg med SAS till Arlanda.
OBS! Antalet resenärer är begränsat till maximalt tolv.
Flyg t.o.r, transfers i Belgien, 4 övernattningar med frukost, 3 middagar med vin, vatten, 3 luncher med
måltidsdrycker enligt program.
Intresseanmälan gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa; bokning@kulturresa.se, ange
tilltalsnamn samt efternamn, postadress, mobilnummer, e-postadress.
.
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Mimosa kulturresa ab tillämpar ”Allmänna villkor för paketresor”.
Vi reserverar oss för ev. justeringar i programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa
kulturresa ab ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet.
Kontaktuppgifter:Björn Malmberg, 0708 890790,
bjorn.malmberg@kulturresa.se
www.kulturrresa.se

