
 

 

 

 

 

    
 

Bruxelles – Europas Centrum – 5 dages busrejse 
 
Belgien er for mange et lidt ukendt land, som de fleste forbinder med EU-hovedkvarteret, 
spændende øl og lækker chokolade samt et svært forståeligt sprog. 
Vi tilbyder en rejse til dette lille kongerige mellem Holland og Frankrig, som arealmæssigt er 
mindre end Danmark, men med dobbelt så mange indbyggere. Under vores ophold bor vi i 
Bruxelles, som er Belgiens og EU’s hovedstad og huser en af Europas smukkes pladser, 
Grand Place. Foruden vores værtsby skal vi også besøge Brügge, som er en af Europas 
smukkeste byer. Hele den historiske bydel måler kun to km på hver led, så alt nås til fods. Biler 
er et sjældent syn, og byen er gennemskåret af pittoreske kanaler, og de smalle 
brostensbelagte gader indbyder til slentreture.  
Belgien er som nævnt kendt for sin chokolade og sit øl, og vi skal naturligvis både se og 
smage på disse herligheder.  
 
Søndag den 30. august 
Efter endt opsamling forlader vi Danmark i vores komfortable bus og ankommer sidst på 
dagen til vores hotel i Holland, hvor vi spiser middag og overnatter. 
 
Mandag den 31. august 
Efter morgenmad sætter vi kurs mod Belgien, og vi starter dagen med at køre til Brügge, hvis 
bymidte har et middelalderligt præg med smukke gamle huse, kanaler og broer. Byen er 
verdensberømt for sine kniplinger, og igennem tiderne har kniplende kvinder bidraget til byens 
velfærd.  
Den gamle del af Brügge er med sit netværk af kanaler et fantastisk eksempel på 
middelalderarkitektur. Byen var på den tid næsten lige så smuk og rig som Venedig, takket 
være den centrale placering for handelsruterne til England, Baltikum og Orienten. 
Vi spiser fælles frokost på et af byens lokale Brasserier, hvor vi samtidig smager på nogle af 
de lokale øl og hører historien om belgisk øl. 
Resten af eftermiddagen er til oplevelser på egen hånd, hvor der er mulighed for en sejltur på 
kanalerne – smukkere kan byen ikke opleves.  
Efter dagens oplevelser kører vi til Bruxelles, hvor vi indkvarteres på vores centralt beliggende 
Ibis Brussels City Center. Hotellet har en ideel beliggenhed i byens centrum, tæt på Grand 
Place. Der bliver tid til en lille tur omkring hotellet, inden vi samles og går til vores restaurant til 
fælles middag.   
 
Tirsdag den 01. september 
Efter morgenmaden tager vi til EU-kvarteret, hvor vi møder politikeren Christel Schaldemose, 
der har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006, hvor hun afløste Henrik Dam Kristensen. Hun 



 

 

 

 

 

har tidligere siddet i udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og været 
stedfortræder i udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). 
Herefter spiser vi frokost, inden vi tager på en rundtur i vores værtsby, hvor vi skal opleve en 
del af de mange historiske seværdigheder, Bruxelles har at byde på. Vi ser bl.a. byens rådhus 
ligge flankeret af laugshuse på Grand Place. Dette er ubestridt en af verdens smukkeste 
pladser. Fra Grand Place fortsætter vi til Manneken Pis - som er for Bruxelles, hvad Den lille 
Havfrue er for København. Videre gennem de hyggelige små restaurationsgader, hvor 
etablissementerne konkurrerer om gæsternes opmærksomhed ved fantastisk flotte udstillinger 
af deres friske råvarer. Middag på egen hånd.  
 
Onsdag den 02. september 
Den sidste formiddag i Bruxelles tager vi oplevelser i chokoladens tegn. Chokoladen er noget 
helt specielt i Belgien, og vi vil stifte bekendtskab med chokoladens verden, når vi besøger en 
af byens chokoladeværksteder. Her får vi et indblik i chokoladens historie - både det mørke og 
hvide chokolade - og her følger vi også med i fremstillingen af pralinéer, som er en helt speciel 
oplevelse. I byens mange chokoladebutikker er det muligt at købe nogle af de internationalt 
kendte belgiske chokolademærker som Godiva, Wittamer og Neuhaus, men også Mary og 
Léonidas, og disse bliver pakket ned i små æsker og fint pakket ind, så de kan klare 
hjemrejsen.  
Belgiske øl er nogle af de meste berømte i Europa, og herhjemme kender vi allerede Leffe, 
Chimay og Hoegaarden, men i Bruxelles er der mulighed for at smage mange flere forskellige. 
Efter frokost på egen hånd, mødes vi og besøger bryggeriet Cantillon, hvor man brygger øl 
med spontangær og hvede, som giver en helt speciel smag. Besøget i bryggeriet er som at 
komme ind i et levende museum.  
Vi slutter dagen med en tur forbi det smukke Justitspalads, Parc du Cinquantaire med den 
smukke triumfbue og vi slutter ved Atomium – et jernkrystalmolekyle forstørret 165 mill. gange 
- vist ved Verdensudstillingen i 1958. Fælles middag. 
 
Torsdag den 03. september 
Vi tager afsked med Bruxelles efter morgenmaden og starter vores hjemrejse mod Danmark. 
Med passende pauser når vi Fyn midt på aftenen.  
 
Opsamling:  
Afgang Rudkøbing kl. 07.00 
Afgang Svendborg kl. 07.30 
 
Max 31 personer.  
 

Pris pr. person i dobb. værelse 
 
Kr. 

  
  4.795,-/ 3.995 

Tillæg for eneværelse. Max 5 
eneværelser 

Kr.   1.450,-/ 1.000 

Afbestillingsforsikring (6 %)   

 
Vi har fået bevilget 20 pladser med tilskud fra EU, men da vi ønsker, at flere får mulighed for at 
komme med på turen, bliver tilskuddet fordelt over max 31 deltagere, så prisen for turen bliver 
ovennævnte 3.995 kr. Frokosten i parlamentet er også en del af tilskuddet. 
 



 

 

 

 

 

Kredsen giver et tilskud på 450 kr.til eneværelser, så merprisen for eneværelser bliver 1.000 
kr. Man betaler de 1.450 kr. til Giba Travel, og får de 450 kr. retur, når rejsen er betalt ved 
henvendelse på kredskontoret senest 1. oktober 2020. 
 
Depositum 1.000 kr. betales 1 uge efter modtagelse af faktura fra Giba Travel eller senest 20. 
marts. 
 
Restbeløb 2.995 kr + evt. eneværelsetillæg betales senest 10. juli 2020. 
 
Med i prisen 

• Kørsel i 4-stjernet bus 

• 4 x overnatning med morgenmad 

• 1 x rundstykke + kaffe/the på udtur 

• 1 sandwich på udturen 

• 3 x middag 

• 1 x frokost 

• Besøg i Parlamentsbygningen 

• Frokost i parlamentet 

• 2 x bryggeribesøg 

• 1 x chokoladebesøg 

• Byrundtur i Bruxelles og Brügge 

• Alle udflugter og entreer i henh. til program 

• Dansk rejseleder: Der planlægges, at det bliver Susanne Bonfils, som har boet og 
arbejdet i Bruxelles, der bliver vores rejseleder. 
 
     

 
Diverse informationer: 
Endelige oplysninger omkring mødetid, sted og hoteloplysninger vil blive fremsendt ca. 8 dage 
før afrejse. GIBA Travel forbeholder sig ret til mindre ændringer i programmet i forhold til de 
forskellige arrangementer. 
 
 
  


