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6 - daagse, 5 landentocht naar Bouillon 

 
Deze 6 daagse, 5 landentocht naar Bouillon begint vanaf uw woonplaats en beginnen we met de reis naar 
de watervallen van Coo – Bouillon en via Trier-Saarburg-Saarschleife gaann we  deze reis vervolgen naar 
Parijs en nog meer bijzondere locaties. Op de laatste dag van uw reis hebben we op de laatste dag een 
afscheidsdiner in Partycentrum Antoine te Soerendonk.  
 
 
Tijdstip:                     14 t/m 19 september 2020 
Hotel:                      Hotel de La Porte, Porte de France 1, 6830 Bouillon 

Website:    http://www.laportedefrance.be/ 

 

 
 
Deze 5-daagse excursie reis kunnen wij u aanbieden voor: 
2 – persoonskamer standaard :  €    569,00     p.p. 
2 – persoonskamer rivierzicht :  €     609,00    p.p. 
1 – persoonskamer toeslag van  €     150,00    p.p.  (max.10) 
 
Vervoer:     Toeringcar Küpers Weert 
Opstapplaats:    Vanuit uw woonplaats 
Aantal personen:  Minimaal 30 personen 
Verzorging:    Half pension, bestaande uit logies, ontbijt en diner. 

1 x afscheidsdiner in Partycentrum Antoine in Soerendonk. 
 

 
Inclusief: 

• Inclusief berichten 

• Alle entreegelden voor genoemde bezoeken en excursies; 

• Bezoek aan de watervallen van Coo. 

• Rit met toeristentreintje door het Wildpark bij de watervallen.  

http://www.laportedefrance.be/
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• Bezoek aan Trier met rondrit toeristentreintje 

• Bezoek aan Saarburg 

• Bezoek aan de Cloef Saarschleife 

• Bezoek aan Parijs met Nederlandstalige gids.  

• Bezoek aan de Abdij van Orval 

• Bezoek aan Echternach  

• Bezoek aan het Müllertal 

• Boottocht van Dinant naar Anserenne 

• Toeristenbelasting. 
 

Exclusief:  
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

•    Annuleringsverzekering  7,2 %  

•    reisverzekering € 2,50 per dag. 
• De niet vermelde maaltijden 
• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  

 

 
 
Reservering:  individuele deelnemers via KBO of via site Country Travel 

Facturering en betaling:  Door Country Travel rechtstreeks aan deelnemers.  
                                              Betalingstermijn 6 weken voor vertrek. 
 
Reisbescheiden:  Deze worden door Country Travel verzorgd. 
 
Annulering door deelnemers:  Op alle boekingen zijn de algemene voorwaarden van Country Travel van 
toepassing zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch. Zie de 
bijgevoegde algemene voorwaarden van Country Travel. 

Minimum aantal deelnemers:  30 personen  
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.  

 
Dagprogramma 

 
Dag 1. - 14 september 2020. 

Vanaf uw opstapplaats rijden we naar de Watervallen van Coo. Tijdens het bezoek aan de watervallen 
maakt u een rit met het toeristentreintje door het Wildpark van Coo. Aansluitend vertrekken we naar het 
Hotel in Bouillon. 
 
 
Dag 2. - 15 september 2020. 
Vandaag staat Trier, de oudste stad van Duitsland op het programma. Trier is de bakermat van de 
Moezelwijn. In het toeristentreintje maken we een stadsrondrit langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden, zoals de Kaiser Thermen, de Liebfrauendom en uiteraard ook de Porta Nigra.  
Vanuit Trier rijden we naar Saarburg. Saarburg is een idyllisch klein stadje aan de Saar en het middelpunt 
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van een romantisch rivier- en wijngaard landschappen en geniet u van de speelse vakwerkgevels en leuke 
kleine bruggetjes. Midden in het stadje ligt een idyllische waterval. Nadat u bekomen bent van al dat 
moois bezoeken we nog de Cloef Saarschleife. Vanuit het toeristisch informatiecentrum maakt u een 
kleine wandeling naar het oogverblindend panorama uitzicht over het Saardal. Hierna rijden we weer 
naar Bouillon 
 
Dag 3. - 16 september 2020. 
Op deze derde dag maken we een lange tocht naar Parijs. In Parijs wordt u door een Nederlandstalige gids 
met de bus, maar soms ook te voet, langs alle highlights van Parijs geleid. U rijdt over de Champs-Élysées 
maar ziet ook de Arc de Triomphe, de Notre Dame en de Sacré Coeur.  In de loop van de middag rijden we 
terug naar ons hotel in Bouillon. 
 
Dag 4. - 17 september 2020. 
Omdat de vorige dag inspannend is geweest heeft u de morgen ter vrije besteding. U kunt Bouillon met 
o.a. het Kasteel van Godfried van Bouillon gaan bezoeken. Na de middag maken we een mooie tocht 
langs de Semois en bezoeken we het fraaie en machtige complex van de Abdij van Orval. Van deze 9 
eeuwen oude gebouwen staan bijna alleen nog de ruïnes van de oude Cisterciënzerabdij overeind. Maar 
zij onthullen een locatie met een boeiende geschiedenis en een heel aparte schoonheid. De diverse 
musea kunt u bezoeken. Terug in Bouillon staat het diner weer voor u klaar. 
 
Dag 5. - 18 september 2020. 
Luxemburg, het 5e land dat we op deze reis bezoeken staat op het programma. We starten deze dag met 
een bezoek aan het aan de Sure gelegen middeleeuwse stadje Echternach. Wereldberoemd is de 
Springprocessie (UNESCO), uniek in haar soort. Maar ook de oude Benedictijner Abdij, de Basiliek, de St. 
Peter en Paul kerk en het stadhuis op het marktplein zijn zeker een bezoek waard. In de middag bezoeken 
we de regio van het Müllertal die vaak Luxemburgs Klein Zwitserland wordt genoemd. Het landschap 
wordt gekenmerkt door bijzondere rotsformaties, ontzettend veel groen, watervallen, sprookjesachtige 
bossen en indrukwekkende grotten. U zult ogen te kort komen. We sluiten de dag weer af met het diner 
in het hotel. 
 
Dag 6. - 19 september 2020. 
Dit is alweer de laatste dag van uw 6 – daagse reis. Via een prachtige route rijden we naar Dinant. 
Ingeklemd tussen de Maas en de rotsachtige bergen ligt Dinant met zijn karakteristieke bolvormige 
kerktoren, een zeer herkenbaar en mooiste silhouet langs de Maas. We maken een boottochtje van 
Dinant naar Anserenne, waar we weer worden opgehaald door onze bus. We sluiten deze reis af in 
Partycentrum Antoine in Soerendonk met een heerlijk diner. Daarna wordt u weer naar uw opstapplaats 
gebracht. 
 
 
 
 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
 

Telefoon no. 
Mobiel no. 
Email 
Website 

:  Lochtenburg 47 
:  5481 CN 
:  Schijndel 
 

:  +31 (0) 73 - 68 92 606 
:  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
:  info@countrytravel.nl 
:  Https://www.countrytravel.nl  
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