Bourgondisch Vlaanderen
en Noord-Frankrijk
8.4

8 dagen v.a.

1.469,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 2.019,-

Pluspunten
vervoer in comfort class-touringcar
verblijf in middenklassehotels
7x ontbijt en 1x diner
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie

Reisleider Bart: “Reis mee door een geschiedenis vol schizofrene
koningen en ambitieuze hertogen, die aan de basis stonden van
de Nederlanden!”

* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Dijon, Parijs en Gent
Mechelen, Brugge en Brussel
Musée des Beaux Arts in Dijon
Tour Jean-sans-Peur in Parijs
Het Lam Gods van Jan van Eyck
Sint-Baafskathedraal in Gent
Lakenhalle en Belfort van Gent
Museum KBR in Brussel
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge
Stadhuis in Brugge

Vertrekdata 2023
• 21 mei • 22 oktober

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• entreegelden • fooien

Gebaseerd op de bestseller van Bart van Loo
Natuurlijk gaan bij Bourgondië de gedachten eerst uit naar de prachtige
streek in Frankrijk met die heerlijke hoofdstad Dijon en de mooie wijnen, maar
na het overweldigende succes van De Bourgondiërs van Bart van Loo weten we
dat er ook een directe link ligt naar onze eigen geschiedenis met een hoofdrol
voor de Vlaamse steden Gent en Brugge. Meer dan 300.000 exemplaren
gingen over de toonbank en velen genoten van de theatervoorstellingen van
de schrijver of luistereden naar zijn zelf ingesproken podcast.
Zelf heb ik altijd een passie gehad voor Frankrijk en voor geschiedenis en beide
werden aangewakkerd bij het lezen van dit fantastische boek. Het leest als
een thriller waarin schizofrene koningen en ambitieuze hertogen huwelijken
arrangeren om zoveel mogelijk land en macht te bundelen. Van Loo vertelt
over veldslagen, riddertoernooien, brandstapels en natuurlijk ook de banketten
waarmee wij de Bourgondiërs vaak associëren. Maar ook kunstenaars, als Jan
van Eyck en Klaas Sluter, worden prachtig neergezet.
Heel veel moois uit de Bourgondische periode is nog te bewonderen in steden
als Dijon, Brugge en Gent. Op deze historische tour treedt u in de voetsporen
van de Bourgondische hertogen en reist u naar prachtige locaties uit hun
geschiedenis. Het gezellige Dijon met zijn indrukwekkende Musée des Beaux
Arts, sfeervol Gent en Brugge met volop bourgondische cafés, maar ook met de
meesterwerken van Jan van Eyck, zoals het Lam Gods. En natuurlijk mag ook
Parijs op deze reis niet ontbreken. Ik kwam er al zo vaak en dat geldt voor u ook
vast, maar wat kom ik er graag steeds weer terug! Ik kan me nu alweer enorm
verheugen en hoop van harte u ook te mogen verwelkomen!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8

Naar Dijon
Dijon met klooster van Champmol, Klaas Sluter en graven van hertogen
Via de brug in Montereau-Fault-Yonne naar Tour Jean-sans-Peur in Parijs
Naar Gent in Vlaanderen
Gent en het Lam Gods van Jan van Eyck in de Sint-Baafskathedraal
Kennismaking met Brugge, het stadhuis en Onze-Lieve-Vrouwekerk
Het Hof van Savoye in Mechelen en Museum KBR in Brussel
Vrije ochtend Gent en terug naar Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

