PROGRAM: SYKKELREISE - FLANDERN RUNDT

SYKKELREISE FLANDERN RUNDT
7 frokoster, 4 nistepakker og 5 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Belgia & Leuven
Middag
Ettermiddagsfly fra Oslo tar oss direkte til Brussel. En buss kjører oss videre til den lille byen
Leuven, som ligger en halvtimes tid utenfor Belgias hovedstad.
Leuven er er levende studentby, hjem til et av Europas eldste universiteter, hvor de
historiske campusbygningene setter sitt preg på bybildet. I landets regjerende
bryggerihovedstad (ingen liten seier i en øl-nasjon som Belgia), kan du blant annet finne
hovedkvarterene til Stella Artois, det nest største bryggeriet i verden.
Sammen rusler vi til middag, og blir kjent med våre medreisende.
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Dag 2

Leuven - Mechelen
Frokost, middag, nistepakke
48 km
Etter frokost er vi klare for første sykkeletappe; vår lokale guide viser vei. Ruten går
gjennom slette, langstrakte landskap, og medbragt lunsj spises i vakre omgivelser. Vi stopper
for et besøk på Abdij van ‘t Park (Park Abbey). Klokkespill høres under omvisning i disse
flotte klosterkirkene og frodige grøntarealene fra det 12. århundre. Etter kulturelt og
historisk påfyll, tråkker vi videre langs elven Dijle som snirkler seg hele veier til dagens mål;
Mechelen.
Denne sjarmerende byen bugner av historie, små forretninger, og innbydende torg. Gotiske
kirker og palasser fra barokken står vegg i vegg med pittoreske små hus. I Belgia er
bryggeriene mange, tradisjonene lange og lidenskapen for øl enorm. En guidet vandring i
Mechelens brosteinsgater vil ende ved et bryggeri hvor vi smaker lokalt øl, og spiser
kveldens middag.

Dag 3

Mechelen - Antwerpen
Frokost, nistepakke
55 km
Tilbake på sykkelsetet med nye opplevelser i vente. Vi sykler fra Mechelen langs elven
Gestel, forbi prektige slott og trivelige landsbyer. Den lille byen Lier er et innbydende sted
som frister til et besøk. Gamle beginergårder, smale gater og og det karakteristiske
klokketårnet pryder byen som har vært på Unescos verdensarvliste siden 1998.
Etter dagens etappe parkerer vi syklene i havnebyen Antwerpen. Denne byen er blitt et
mekka for motemoguler, kunstelskere, og diamantforhandlere. Visste du at så mye som 80 %
av hele verdens diamanthandel foregår nettopp her? I arkitekturen speiler byens historie seg,
fra storhetstid i middelalderen, til den moderne kulturperlen den har blitt i dag. Et besøk her
byr på rikt mangfold og store kontraster; hele 160 ulike nasjonaliteter huses av denne byen.
Vi sjekker inn for to netter på vårt sentrale hotell. Reiseleder organiserer felles middag for
de som ønsker.

Dag 4

Antwerpen
Frokost, middag
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Enhver vandring blir bedre med tursjokolade, ikke sant? I dag skal vi la sykkelen stå, og tar
beina fatt på oppdagelsesferd i byens gater. Vi vises rundt i Antwerpens historiske sentrum,
hvor det kort vei fra yrende liv på Grand Palace, til ærefryktig ro ved katedralen Church of
Our Lady. Duften av sjokolade byr oss til besøk hos et utvalg sjokoladeforretninger med
lange tradisjoner, hvor vi lærer historien bak Belgisk sjokolade, og reisen den har tatt fra
Latin-Amerika til Europa.
Når vi har blitt bedre kjent med Antwerpen står lunsj og resten av ettermiddagen til fri
disposisjon. Kanskje frister det med vafler, eller den belgiske spesialiteten "moules frites"?
Her er mulighetene mange, med utallige handlegater, museer og kunstgallerier. La deg
fortrylle av alt som glitrer på diamentmuseet, eller ta frem sykkelen og utforsk flere av
Antwerpens moderne bydeler.
Vi møtes igjen i kveld til middag på hotellet.

Dag 5

Antwerpen - Gent
Frokost, middag, nistepakke
73 km
Vi sykler ut fra urbane Antwerpen og tilbake inn i det landlige Belgia. Dagens etappe er en
grønn og idyllisk rute gjennom naturreservatet Molsbroek. En asfaltert sykkelsti tar oss
tørrskodd gjennom naturskjønne omgivelser; over demninger, forbi andedammer og sivsjøer.
Elvene snirkler seg rundt den tilbakelente og stemningsfylte byen Ghent. Langs de grønne
kanalene finnes museer, kirker og brosteinslagte gangveier som leder deg inn i det historiske
og urbane bylivet. På hvert hjørne sitter de lokale på uteserveringer, med et teppe over
knærne og en kaffekopp i hånden.
I kanalbåt glir vi gjennom byen, mens vår guide forteller oss om en av Belgias eldste byer.
Tilbake på hotellet spiser vi middag og tar kvelden.

Dag 6

Ghent - Brugge
Frokost, nistepakke
65 km
Elven Lys leder oss videre til vi når Ghent-Brugge-kanalen, med et navn som hinter om
dagens mål. Klosteransamlinger, slott og enorme frodige parker passeres med vind i håret,
før vi ankommer siste stopp på sykkelreisen.
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Vi skal avslutte turen i en ekte perle av en by, et ordentlig høydepunkt på vår flamske reise.
Husene speiler seg i de mange kanalene som har gitt Brugge kallenavnet "Venezia i nord".
Brygge er rett og slett koselig! Svanene og kanalbåtene glir langs vannoverflaten, og
påskeliljene blomstrer i mangetall. Vi parkerer syklene på hotellet, og har resten av kvelden
på egenhånd. Reiseleder organiserer middag for de som ønsker.

Dag 7

Brugge
Frokost, middag
Dagen starter med en guidet omvisning i byen, langs brosteinsgater, under bueganger og
forbi prektige kirkebygg. Hele Brugges bykjerne er på Unescos verdensarvliste, med sin
historie og arkitektoniske skatter rundt hver sving.
Etter å ha blitt kjent med Brugge er ettermiddagen fri til å oppdage mer på egenhånd. De
mange gatene utforskers best gjennom målløs vandring; man finner så mangt når man går
seg litt bort. I kveld spiser vi middag sammen på en koselig restaurant, og skåler for vel
gjennomført sykkelreise i Belgia!

Dag 8

Brugge - Brussel - Oslo
Frokost
Vi spiser en siste frokost på hotellet før vi pakker kofferten klar for hjemreise.
Ettermiddagsfly fra Brussel gir oss god tid til å ta en ekstra kaffekopp, rusle langs kanaler og
små forretninger, eller fylle håndbagasjen til randen med spiselige suvenirer. Vi tar farvel
med Brugge og busser til flyplassen sen formiddag.
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