Belgisk øl, hygge og chokolade på cykel i Flandern
2016

Hygge-cykelcruise Brügge og Bruxelles med
M/S Magnifique og M/S Quo Vadis
Følg floderne fra Belgiens kyst ind igennem
landet til byer med en storslået historie og
enestående arkitektur.
Oplev Belgiens smukkeste byer og landskaber på en
kombineret flodkrydstogts- og cykeltur. Start i
charmerende og historiske Brügge med dens
sammensurium af kanaler og fortsæt til hovedstaden
for europæisk politik, Bruxelles, eller tag turen i
omvendt retning.
Dag 1. Brügge
Check ind på skibet, som vil være jeres flydende hotel på turen. Efter et
velkomstmøde med informationer om turen vil der være tid til en tur rundt i
byen og muligvis nå nogle af stedets mange museer. Husk at kigge
nærmere på Brügges centrum, som grundet de mange kanaler har fået en
plads på UNESCOs verdensarvsliste.
Dag 2. Dagstur til kysten ved Nordsøen, 55 km
Efter morgenmaden er det tid til den første cykeltur. Den går ud til kysten
ved Nordsøen, hvor der er gode badestrande og hyggelige caféer i små
badebyer. Nyd en tur i vandet og giv jer tid til at slappe af på stranden, før
turen går tilbage til Brügge og jeres skib.
Dag 3. Brügge – Moerebrugge – Gent, 40 km
Fra morgenstunden sejler I mod Moerebrugge, hvorfra turen fortsætter på
cykel. Kør langs floder og åer gennem det smukke landskab mod Ghent,
hvor de oplyste gader indbyder til en slentretur i midtbyens gader. Stedet
var i middelalderen Europas andenstørste by og har en utrolig smuk og
velbevaret arkitektur. Skibet lægger til kort uden for byens centrum, men
med kun 15 min. cykeltur derfra kan denne oplevelse virkelig anbefales.
Dag 4. Gent – Dendermonde/St-Amands, 48 km
Dagens cykeltur går til Dendermonde, hvor kaffepausen på den
karakteristiske flamske markedsplads er en seværdighed i sig selv.
Afhængigt af mulighederne for at lægge til i byen, vil overnatningen enten
foregå her eller længere henne ad floden i St-Amands.

Information
Booking koder og skibe på turen:
CRU4-MAG for M/S Magnifique
CRU4-QUO for M/S Quo Vadis
Turnavn:

Cykelkrydstogt
Brügge – Bruxelles eller
Bruxelles – Brügge

Turtype:

Individuel tur

Varighed:
Startdatoer:

8 dage
9/5 – 3/10 2015

Startdage:

Hver lørdag

Samlet længde:

ca. 270 km

Rutekarakteristik:

Let tur

Dag 5. Dendermonde / St-Amands
– Antwerpen, 48 km
Hvis I vågner i Dendermonde, vil
første punkt på dagordnen være en
sejltur til St-Amands. Dagens tur går
langs den smukkeste del af floden,
Schelde, som snor sig gennem
landskabet, og cykelturen videre fra
St. Amands leder jer bl.a. forbi byens
vandtårn og en historisk murstensfabrik, som har produceret mursten
siden middelalderen og helt frem til i
dag. Cykelturen slutter i Antwerpen,
hvor maleren Ruben kommer fra, og
hans værker kan bl.a. ses i
domkirken, Onze Lieve Vrouwe.
Dag 6. Antwerpen – Lier –
Willebroek, ca. 45 km
Kør videre fra Antwerpen til den
smukke forstad Lier med store flotte
huse og meget velholdte haver. Følg
den mindre flod, Nete, videre til
Willebroek, hvor I finder jeres skib
ligge og vente på jer ved bredden.
Dag 7. Willebroek – Mechelen –
Vilvoorde, ca. 40 km
Den sidste cykeltur bugter sig
gennem grønne marker og bløde
bakker og gør stop i Mechelen. Her
er over 300 bygninger registrerede
som historiske, og otte af dem er
kirker. Turen går videre til Vilvoorde,
hvorfra der sejles resten af vejen til
Bruxelles. Tag en gåtur gennem
byens midte fyldt med historie og
europæisk politik.

Program for turen
Bruxelles - Brügge
Turen fra Bruxelles til Brügge følger
samme rute som ovenfor beskrevet,
men naturligvis i omvendt retning og
rækkefølge.
Programmet for de enkelte dage er
som følger:
Dag 1. Ankomst Bruxelles
I kan checke ind på skibet fra kl.
13.00, og skibet bliver liggende i
Bruxelles til næste morgen, så I har
mulighed for at udforske byen
nærmere. Hvis I ankommer tidligere
er det muligt at stille sin bagage på
skibet uden at checke ind i kahytten.
Dag 2. Bruxelles – Willebroek
Dag 3. Willebroek - Antwerpen
Middag på egen hånd i Antwerpen.
Dag 4. Antwerpen - St. Amands /
Dendermonde
Dag 5. St. Amands - Gent

Dag 8. Bruxelles
Efter morgenmaden er turen slut, og
besætningen siger farvel og ønsker
jer god tur hjem.

Dag 6. Gent - Brügge

Har du lyst til at opleve mere af
Bruxelles og/eller Brügge, så hjælper
vi gerne med ekstra overnatninger.

Check ud efter I har spist
morgenmad, senest kl. 10.

Dag 7. Brügge – Rundtur til
Nordsøkysten
Dag 8. Afrejse Brügge

Rejsetype:
Turen er en 1-vejs rejse med
daglige cykelture med flersproget
guide og indkvartering på en
hyggelig flodbåd.
Det er muligt at blive ombord på
skibet og sejle med det, enten hvis
man har behov for en hviledag,
eller for personer, som gerne vil
deltage i denne hyggelige tur, men
som ikke ønsker at cykle de daglige
ture.

Afrejsedatoer 2016
BRÜGGE- BRUXELLES
Maj
7/5 og 21/5 Quo Vadis
21/5 Magnifique
Juni
4/6 og 18/6 Quo Vadis
Juli
2/7, 16/7 og 30/7 Quo Vadis
2/7 Magnifique
August
13/8 og 27/8 Quo Vadis
13/8 Magnifique

Generel information
 Guiden orienterer hver aften om
næste dags program og cykler med
gruppen og fortæller undervejs (på
engelsk og/eller tysk) om de steder,
seværdigheder og byer, som I
passerer..
 Guiden leder byvandringer i de
byer, hvor det er aktuelt.

Afrejsedatoer 2016
BRUXELLES - BRÜGGE
Maj
14/5 og 28/5 Quo Vadis
28/5 Magnifique
Juni
11/6 og 25/6 Quo Vadis
Juli
9/7 og 23/7 Quo Vadis
9/7 Magnifique
August
3/8 og 20/8 Quo Vadis
20/8 Magnifique
September
3/9 Quo Vadis

 Der er gratis kaffe og te i salonen
hver dag frem til kl. 16.00. Efter
dette tidspunkt koster det en lille
smule.
 Kahytten har eget bad og toilet og
fungerer rent praktisk stort set på
samme måde som et hotelværelse
med daglig rengøring og mulighed
for at få rene, tørre håndklæder.
 Alle afstande er beregninger af de
anbefalede ruter og mulige omveje.
 Cykelturene kræver ikke specielt
udstyr, men de fleste vil finde det
behageligt at cykle i et par
cykelbukser og evt. cykelhandsker
til at absorbere stød m.v. Det er
dog ikke nogen nødvendighed, og
cykelturene
kan
snildt
gennemføres i helt almindeligt tøj.
 Der er en afslappet stemning
ombord og ingen dresscode.

Rutekarakteristik:
Det er meget nemt at cykle i Belgien.
Selvom Belgien også har bjerge, er
denne strækning behagelig flad og
utroligt smuk.

Cykler:

Udlejningscyklerne er gode turcykler i
Unisexmodel med 7 gear og både
hånd- og fodbremse. Til alle cykler
medfølger en cykeltaske.
Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr,
hvilket dog findes i et begrænset
omfang og derfor skal bestilles i god tid
i forvejen (dvs. ca. 2 mdr. før).
Det er muligt at medbringe egen cykel,
men rederiet påtager sig ingen form for
ansvar i forhold til evt. skade, tab eller
tyveri af cyklen.
Brug af cykelhjelm er ikke lovpligtigt i
hverken Holland eller Belgien og
forefindes derfor ikke på skibet. For din
egen sikkerheds skyld anbefaler vi dog
både børn og voksne at benytte
cykelhjelm og medbringe sin egen
hjelm, hvis man ønsker at cykle med
hjelm.

Inkluderet i rejsens pris:
 Rejse og ophold som beskrevet iht.
program med ophold 8 dage/ 7
nætter i kahyt i valgt kategori
 Helpension bestående af
morgenmad, selvsmurt
frokostmadpakke,
eftermiddagskaffe og -te og 3retters aftenmåltider
 Velkomstdrink og -møde den første
aften
 Håndklæder og sengelinned
 Daglig rengøring af kahytten
 Detaljerede rutebeskrivelser og
cykelkort
 Flersproget turleder, som hver dag
gennemgår ruten og giver tips og
idéer til cykelturen

Ikke inkl. i rejsens pris:
 Din rejse til/fra Bruxelles og Brügge
 Transfer til/fra skibets kajplads
 Parkeringsomkostninger ved kørsel
i egen bil
 Cykelleje (kan tilkøbes)
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner
m.m.
 Specifikke kostønsker pr.
efterspørgsel og mod betaling af
evt. ekstra tillæg
 Evt. småfærger undervejs

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Flere flyselskaber har daglige afgange
fra Danmark til Bruxelles med en flyvetid
på ca. halvanden time.
Fra den lille lufthavn ved Brügge er der
ingen direkte flyforbindelser til Danmark.
Vi anbefaler derfor vi at flyve til Bruxelles
og tage toget til Brügge den ene vej. Der
er direkte forbindelse til mellem Brügge
og Bruxelles, og turen tager ca. 1 time.
Med tog:
Fra Padborg til Brügge:
Ca. 14 timer med flere mulige skift
undervejs.
Fra Padborg til Bruxelles:
Ca. 10 timer med skift i f.eks. Köln.
I egen bil:
Fra Padborg til Brügge: Ca. 809 km.
Fra Padborg til Bruxelles: Ca. 749 km.

Om M/S Quo Vadis:
M/S Quo Vadis er et hyggeligt skib fra
2006, som har 12 kahytter. Alle kahytter
er omkring 9 m² store og praktisk
indrettet
med
eget
toilet
og
badeværelse, to enkeltsenge, hårtørrer,
air condition og et vindue ud mod den
gode udsigt. Af sikkerhedsmæssige
årsager kan vinduerne dog ikke åbnes.
Skibet indeholder herudover en åben
salon med gode siddepladser, en
restaurant, en lille bar og et soldæk med
solsejl. Der vil ofte være levende musik
med ombord, og den gode og åbne
stemning er altid i højsædet ombord på
M/S Quo Vadis.

M/S Magnifique:
Magnifique er et af de flotteste skibe til cykelkrydstogter i Europa. Det er et
mindre og meget hyggeligt luksuskrydstogtsskib, der i 2013/2014 blev
fuldstændig moderniseret og forlænget til sine nuværende 63 meter.
På det øvre dæk har I restaurant, bar og lounge med storskærm, gratis WiFi*
og store panoramavinduer. Udenfor er der to delvist overdækkede soldæk med
mahognibelægning og behagelige stole og borde. På dækket i agterstavnen er der en
whirlpool/jacuzzi til hygge og afslapning efter cykelturen og forrest et grill/barbecueområde samt naturligvis opbevaringsplads til cykler.
*WiFi forbrug op til 50 MB pr. dag er gratis. Større forbrug kan købes mod mindre
tillæg.
Kahytstyper og indretning:
M/S Magnifique har plads til 35 gæster i 17 kahytter. Alle kahytterne er beliggende på
nedre dæk og fordelt på:
 11 stk. twin kahytter på ca. 11 m² til 2 personer med enkeltstående senge.
Enkelte twin kahytter har mulighed for en ekstra opredning til 3 personer
 4 stk. premium twin kahytter på ca. 14 m² til 2 personer sammenstående
senge og et hyggeligt lille siddeområde og
 2 stk. single kahytter på ca. 8 m2 til 1 person.
Alle kahytter har eget toilet og badeværelse, fladskærmstv med mange satelitkanaler (dog ikke danske programmer),
justerbar air condition og koøjer mod den gode udsigt. (Af sikkerhedsgrunde må vinduerne ikke åbnes).

Priser 2016
Alle afrejsedatoer i 2016

M/S Quo Vadis
Pris pr. person
Twin kahyt (2 pers.)

DKK

7.475

Twin kahyt som Single kahyt til 1 person

DKK

11.350

Leje af alm. cykel med 7 gear

DKK

600

Leje af el-cykel

DKK

1.375

Grupperabat

DKK

5% rabat ved mindst 8 personer

Alle afrejsedatoer i 2016

M/S Magnifique
Pris pr. person
Twin kahyt (2 pers.)

DKK

7.800

Premium Twin kahyt (2 pers.)

DKK

9.400

Single kahyt (1 pers.)

DKK

10.700

Triple kahyt (3 pers.)

DKK

7.450

Premium Triple kahyt (3 pers.)

DKK

8.600

Leje af alm. cykel med 7 gear

DKK

600

Leje af el-cykel

DKK

1.375

Grupperabat

DKK

5% rabat ved mindst 8 personer

