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Wintergloed Brugge
Wintergloed Brugge
Wintergloed Brugge vindt plaats op verschillende locaties in het knusse centrum van
Brugge, een van de mooiste steden van Europa, met haar smalle steegjes en
middeleeuwse gebouwen. Dankzij de kerstmarkt is de intieme binnenstad nog eens extra
magisch wanneer de gezellige kerstsfeer met duizenden lampjes, dennengeur, warme
wafels en glühwein de toon zetten.

PROGRAMMA
Na de ophaalroute rijden we via de Westerscheldetunnel naar Brugge. Rond 10.30 uur
arriveert u in Brugge op de busparkeerplaats aan de Katelijnepoort . Om 18.00 uur
vertrekken we weer huiswaarts.
De kerst is één van de populairste momenten van het jaar om de prachtige stad Brugge te
bezoeken. De kerstsfeer in deze historische stad wordt vaak vergeleken met die van
Londen. Het centrum is rijkelijk versierd evenals de vele winkels, restaurants en de markt.
Door de stad zijn meerdere kleine wintermarktjes verspreid, maar de grootste vind je
natuurlijk op de Grote Markt. Hier zijn verschillende kraampjes terug te vinden met
ijskoude jenever, hartverwarmende glühwein, een dampende braadworst of de leukste
souvernirs voor jezelf of om cadeau te doen. Daarnaast staat er ook een heuze
schaatspiste op de markt waar onder het genot van kerstmuziek geschaatst kan worden.
De tweede markt is te vinden op het Simon Stevinplein. Een zeer uitnodigende markt en
de moeite waard om te bezoeken voor de laatste kerstinkopen. Dit jaar is er op 't Zand
ook een kerstmarkt voornamelijk gericht op gezinnen met kinderen. In Brugge kunt u ook
heerlijk winkelen, in de bekende straten zoals de Steenstraat en Noordzandstraat.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van DVD-speler,
airconditioning en toilet
EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
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Een geldig identiteitsbewijs ( ID-kaart/paspoort ) is op deze reis verplicht!
COVID19:
Wij gaan er vanuit dat er in december geen maatregelen rondom COVID-19 van kracht
zijn. Mochten er bij uw reis ( weer ) maatregelen van kracht zijn dan zullen wij u tijdig op
de hoogte stellen.
Onze reizigers dienen vrij te zijn van covidklachten; koorts, verkoudheidsklachten of
andere ziektesymptomen.
Boeken zonder risico! Mochten er zodanige maatregelen rond COVID-19 zijn dat de reis
niet door kan gaan dan kan er. zonder kosten, worden geannuleerd (m.u.v. premie voor
extra afgesloten verzekeringen) en ontvangt u het betaalde bedrag van ons retour.

VERTREKDATA
20-12-2022 - € 35,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 20-12-2022
's-Heerenhoek
Bushalte Tolplein Westerscheldetunnel
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Kapelle
ANWB, de Vierwegen
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Busstation Westerscheldetunnel
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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