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Exclusieve Radio 2 

EXCURSIES 

 
Hieronder vind je de verschillende excursie mogelijkheden voor de Radio 2 cruise. Je kan per dag slechts aan 1 excursie 
deelnemen. Inschrijven kan tot 31 mei of tot zolang de voorraad strekt. Onderstaande excursies kunnen ter plaatse niet meer 
geboekt worden. 

Dover 23 september 2019 

Canterbury – 2101 
Vanuit Dover vertrekken we richting Canterbury. We rijden doorheen het “County of Kent”, ook wel de “Tuin van Engeland” 
genoemd,  en ontdekken het prachtige groene landschap. Canterbury is een van de oudste centra van het Christelijke geloof 
in Engeland. Hierdoor was het een bestemming voor vele pelgrims, dit vinden we ook terug in de Geoffrey Chaucer’s “The 
Canterbury Tales”. We verkennen deze historische stad te voet en kuieren doorheen de typische smalle straatjes om vervolgens 
halt te houden aan de kathedraal. Hier krijgen we meer uitleg over de geschiedenis van dit prachtige meesterwerk. Hier heb je 
de vrij tijd om ook binnen een kijkje te nemen.  
 
Duur: 4.5 uur - Niveau: gemakkelijk- Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 71€ 

Londen in een dag – 2113 
Vandaag ontdekken we de belangrijkste monumenten van Londen. Onze eerste stop is Buckingham Palace, de officiële 
residentie van de Britse Monarch. Hier stappen we even uit om foto’s te nemen van dit imposante gebouw. We zetten onze 
tour verder richting Parliament Square, ook hier heb je de mogelijkheid om foto’s te nemen van de monumentale gebouwen 
zoals: Westminster Abbey, waar alle koningen en koninginnen gekroond worden en the House of Parliament. In Covent Garden 
nemen we een pauze om te eten, wat te shoppen en de typische sfeer van Londen op te snuiven.  
We eindigen onze dag met een fotostop aan de Tower of London. Doorheen de eeuwen was dit de gevangenis, onze gids vertelt 
welke beroemde mensen hier gevangen werden genomen en sommigen werden er zelf geëxecuteerd.  
 
Duur: 9 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 97€ - lunchpakket inbegrepen 
 

Begeleide wandeling langs de krijtrotsen van Dover met Radio 2 – PR 
Het natuurgebied “the White Cliffs of Dover”is een bezoekje meer dan waard en een 
bijzonder natuurfenomeen! Onder begeleiding wandelen we bovenop de kliffen waar 
we de prachtige fauna en flora kunnen bewonderen, en de levendige haven van Dover. 
De wandeling brengt ons naar de Victoriaanse vuurtoren South Foreland Lighthouse. 
Vanaf deze vuurtoren werd de eerste internationale radio-uitzending uitgezonden en 
het is ook de eerste vuurtoren die op elektriciteit werkte. 
 
Duur: 3 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: natuur 
Nederlandstalige begeleiding 
Prijs per persoon: 25 €  
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Middeleeuws Rye – 2120 
Tijdens deze excursie keren we terug in de tijd, we wandelen doorheen 
de smalle middeleeuwse straatjes en langs historische gebouwen. Eens 
we de haven van Dover verlaten rijden we doorheen “the county of 
Kent”. Het prachtige groene platteland en de traditionele boerderijen 
hebben aan deze regio de bijnaam “tuin van Engeland” gegeven. Onze 
eerste stop is Tenderden, het lijkt alsof de tijd hier heeft stil gestaan. Het 
wordt gekenmerkt door lange smalle straatjes met traditionele huizen 
uit de 16de en 17de eeuw en kleine winkeltjes.  
Vervolgen rijden we per bus verder naar Rye. Ooit was dit stadje 
omgeven door de zee, vandaag de dag staat het gekend voor zijn 
pottenbakkers en visvangst. Het heeft zijn oude charme kunnen 
bewaren en het is een van de meest pittoreske stadjes van Engeland. Je 
hebt hier wat vrije tijd om het stadje te ontdekken. 
 
Duur: 4,5 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: sightseeing, natuur 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 66€ 
 

Le Havre – 24 september 2019 

begeleide  Wandeling langsheen de kliffen van Étretat – PR 
Étretat ligt aan de Albastenkust tussen twee hoge witte kliffen. Door de 
werking van de zee tegen de zachte kalksteen hebben de kliffen een 
zeer bijzondere en indrukwekkende vorm gekregen. Vanuit Le Havre 
vertrekken we per bus richting het kleine dorpje Étretat van waaruit 
onze wandeling vertrekt. We lopen bovenop de kliffen en kunnen 
vanop verschillende uitkijkpunten prachtige foto’s nemen van dit 
natuurfenomeen. Via het hinterland keren we terug naar Étretat. De 
wandeling is ongeveer 8 km, er gaat geen gids mee. Een 
Nederlandstalige begeleider team toont de weg. 
 
Duur: 4.5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: natuur 
Nederlanstalige begeleiding – GEEN gids 
Prijs per persoon: 30 € 
 

Étretat en Fécamp – 1974 
Vanuit Le Havre rijden we richting Étretat. We houden halt aan de hoge kliffen die deze regio typeren. Door de kracht van de 
golven op de kustlijn zijn er doorheen de eeuwen heen ongelooflijke rotsformaties ontstaan. Deze regio inspireerde heel wat 
kunstenaars, zo ook de bekende Claude Monet en Eugène Isabey. We zetten onze tocht verder richting Étretat. Dit kleine 
dorpje wordt getypeerd door houten huizen en kleine winkeltjes. Samen verkennen we het dorpje en bezoeken we de  
middeleeuwse kerk en het levendige marktplein.   
Vanuit Étretat rijden we naar Fécamp. Hier bezoeken we het 19de eeuwse “Palais Bénédictine”. In dit monument, met zijn 
bijzonder uitbundige architectuur, kom je niet alleen meer te weten over een zeldzaam lekker drankje, maar ook over de rijke 
historie van deze uitzonderlijke plek. Hier is ook de Bénédictine likeur ontstaan. Het is een sterke drank op basis van kruiden 
dat vandaag de dag naar alle delen van de wereld wordt geëxporteerd. Tijdens een bezoek aan de distilleerderij leren we meer 
over het brouwproces en de kruiden die verwerkt worden in deze spiritus drank. Als afsluiter staat er ook een degustatie op 
het programma!  
 
Duur: 4,5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing, cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 60€ 
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Het mystieke en historische Rouen - 1973 
We brengen een bezoek aan de historische stad Rouen, gelegen aan de Seine. Deze stad was doorheen de eeuwen heen een 
bron van inspiratie voor vele schrijvers en schilders. Onder begeleiding van onze gids wandelen we doorheen de smalle 
straatjes van de oude stad met zijn typische houten huisjes. Zo bezoeken we de prachtige gotische kerk van Saint Maclou, de 
klokkentoren en het oude renaissance gerechtsgebouw. Het hoogtepunt van ons bezoek is de Kathedraal van Rouen, een 
meesterwerk in de Frans gotische stijl, met zijn spectaculaire gebeeldhouwde façade en 2 torens: de “Tour Saint Romain” en 
“Tour de beurre”. Vervolgens houden we halt op het oude marktplein, hier werd in 1431 Jeanne d’arc op de brandstapel 
gegooid. Voor we terugkeren naar het schip, heb je nog wat vrije tijd om alle indrukken van deze stad te laten bezinken. 
 
Duur: 5,5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 60 € 
 

De landingsstranden van Normandië – 1972 
75 jaar geleden startte in Normandië op 6 juni 1944 de invasie, 
beter bekend als D-Day. Vanuit Le Havre verkennen we de 
stranden van Normandië waar de strijd gevoerd werd. In het D-
Day museum kunnen we aan de hand van schaalmodellen, films 
en foto’s zien hoe de invasie verliep. We zetten onze excursie 
verder richting Arromanches, hier werd een kunstmatige haven 
aangelegd tijdens de Landing. De prachtige beelden van deze 
unieke site zijn zowel mooi als ontroerend. Ten slotte bezoeken 
we “Omaha beach” op de heuvel achter het strand bezoeken we 
het “American cemetery of Colleville-sur-mer”. Op deze 
begraafplaats, zijn meer dan 10.000 Amerikaanse soldaten 
begraven waaronder generaal Roosevelt. 
 
Duur: 10 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: cultureel, sightseeing, 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 130 € - lunch inbegrepen 
 

Honfleur, romantiek en impressionisme – 1975 
Honfleur is een pittoresk vissersdorpje aan de monding van de Seine. De stad is ontstaan in de 13de eeuw en van hieruit 
vertrokken heel wat ontdekkingsreizen naar alle uithoeken van de wereld. Daarnaast wordt het ook beschouwd als de 
geboorteplaats van het impressionisme. Samen met de gids wandelen we doorheen het romantische dorpje, met zijn typische 
houten huizen en leien daken. Maar ook de oude stadspoorten, de 15de eeuwse kerk van “Sainte-Cathérine”, la “lieutenance” 
en de oude havenkom kruisen ons pad. Tijdens je vrije tijd heb je de mogelijkheid om het stadje verder te ontdekken of te 
genieten van een drankje op een van de vele terrasjes. 
 
Duur: 4,5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing, cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 60 € 

La Coruña – 26 september 2019 

 

Bezoek aan Lugo - 0660 
Nadat we de haven verlaten rijden we richting Lugo, de enige Europese stad die omringd is door een romeinse muur die nog 
volledig intact is. De hele site staat sinds 2000 op de werelderfgoedlijst  van Unesco. De omtrek van de muur is ongeveer 2.177 
meter en 8 à 10 meter hoog. Origineel stonden er 85 torens, hiervan staan er nog steeds 71 recht. Ook de Romeinse brug over 
de Miño rivier is zeker een bezoekje waard. 

Binnen de stadsmuren valt er heel wat te ontdekken zoals de prachtige romaanse kathedraal, het oude klooster en 

het aartsbisschoppelijk paleis. Er is ook vrije tijd voorzien om de stad verder te verkennen. 

Duur: 4,5 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 60 € 
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Santiago de Compostela – 00IQ 
Vanuit de haven rijden we richting het binnenland tot Melide. Hier start onze wandeling en stappen we een deel van de weg 
naar Santiago de Compostela af. We ontdekken er het pittoreske landschap, en lopen langsheen de velden, eucalyptus bossen 
en kleine beekjes.  
Vervolgens keren we terug naar de bus en rijden we per bus richting Santiago. Sinds de middeleeuwen is het een zeer bekende 
bestemming voor pelgrims van over heel Europa.  Onze gids vertelt ons meer over deze boeiende stad en de kathedraal. ’s 
Middags is een heerlijke tapaslunch voorzien en krijg je wat vrije tijd om de stad verder te ontdekken. 
 
Duur: 7 uur - Niveau: moeilijk - Type: sightseeing, natuur, Sport 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 97 € - lunch inbegrepen 
 

Santiago de Compostela: kunst, cultuur en spiritualiteit – 0663 
Per bus verlaten we de haven en rijden we richting Santiago de Compostela. Deze stad is een eeuwenoud bedevaartsoort. De 
stad is gelegen op een heuvel en bestaat uit kleine straatjes, ontelbare monumenten en prachtige gebouwen. We starten ons 
bezoek aan deze stad op de “Plaza del Obradoiro, het hoofdplein van de stad, 
hier is tevens de Kathedraal gelegen. 
 
Samen met onze gids stappen we doorheen het netwerk van kleine straatjes 
en ontdekken we de prachtige architectuur. We houden halt aan de Fonseca 
universiteit en stappen verder richting het “Plaza de la Quintana” aan de 
oostzijde. Hier domineren de vele terrasjes en bars het stadsbeeld. Onze 
wandeling brengt ons tevens langsheen het “San Martin Pinario” klooster, het 
tweede belangrijkste religieuze gebouw van de  stad. Tot slot bezoeken we de 
Kathedraal en kunnen we de pracht en praal van dit gebouw langs de 
binnenzijde ontdekken.  
 
Duur: 8 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 135 € - lunch inbegrepen 

 

Wandeling doorheen het heden en verleden van La Coruña – 00IO 
Samen met de gids ontdekken we het prachtige La Coruña en zijn boeiende 
geschiedenis. Vroeger kwam de zee veel dichter de stad in, het prachtige gebouw 
“Galerias” werd in deze periode gebouwd. De naam verwijst naar de glazen 
voorgevel. De vensters weerkaatsten het zonlicht op het water waardoor er een 
prachtig lichtspel ontstond. We zetten onze tocht verder langsheen het kasteel 
“Castillo de San Antón” om vervolgens aan te komen bij de Hercules toren. Deze 
vuurtoren werd gebouwd door de Romeinen en is de enige ter wereld uit die tijd 
die nog volledig operationeel is. In het historische centrum van de stad start de 
wandeling langsheen de prachtige gebouwen en pleinen. Hier heb je ook wat vrije tijd.  
Duur: 2,5 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: cultureel, sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 50 € 

Vigo 27 september 2019 

Santiago de Compostela: natuur en spiritualiteit – 00V9 
De bus brengt ons naar het startpunt van onze wandeling. Langsheen een prachtig landschap naderen we de stad. De route 
van 5 km die we stappen is een deel van de oude weg, ze doorkruist bossen, weilanden en rivieren. Onze eindbestemming is 
de Kathedraal, onze gids vertelt ons meer over dit bouwwerk en de geschiedenis van het pelgrimstochten. Het is mogelijk om 
individueel de kathedraal te bezoeken. ’s Middags is een heerlijke tapaslunch voorzien en krijg je wat vrije tijd om de stad 
verder te ontdekken. 
 
Duur: 6,5 uur - Niveau:  moeilijk - Type: natuur, sightseeing, cultureel, sportief 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 97 € - lunch inbegrepen 
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Wonderen van Galicië – 01VV 
Onze gids wacht ons op aan het cruiseschip. We lopen te voet de haven door richting de Catamaran waarmee we de kuststrook 
voor de stad Vigo ontdekken. We zetten koers richten de “Cíes” eilandengroep. De Romeinen noemden deze ook wel “de 
eilanden van de Goden”. Ze worden gekarakteriseerd door witte duinen, steile kliffen en naaldwouden. We houden halt op het 
grootste eiland “Monteagudo”. Door een grote zandbank is dit eiland verbonden met een van de andere eilanden. Dit 
wondermooie strand wordt beschouwd als een van de 10 mooiste ter wereld. Hier krijg je vrije tijd om alleen het eiland te 
verkennen of om samen met de gids het eiland te doorkruisen langsheen een van de vele wandelwegen. Vanop het eiland kan 
je prachtige foto’s nemen van de zee, stranden en de eilandengroep. 
 
Duur: 5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing, natuur 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 71 € - Tapas lunch inbegrepen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour doorheen de Rías Baixas regio en boottocht – 01VW 
We verlaten de haven van Vigo en rijden richting onze eerste stop: het prachtige verblijf “Pazo de Rubianes”. Cultuur, 
geschiedenis, wijnbouw en weelderige tuinen gaan hier hand in hand samen. De residentie is gebouwd in de 15de eeuw en 
doorheen de eeuwen werd het verbouwd, uitgebreid en gerestaureerd. Daarnaast zijn ook de prachtige tuinen zeker een 
bezoekje waard. Ze hebben een oppervlakte van ongeveer 11 hectare. 
We zetten onze excursie verder en bezoeken El Grove, een kustdorpje aan de monding van de  Arousa rivier. Hier gaan we aan 
boord van een catamaran. De regio is gekend voor de cultivatie van mosselen. Tijdens onze boottocht kunnen we deze 
mosselen proeven samen met een heerlijk glaasje wijn of frisdrank. 
 
Duur: 5,5 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: natuur, sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 113 € 

Middeleeuwse indrukken: Vigo en de oude stad Baiona – 0625 
Nadat we de haven hebben verlaten rijden we per bus richting Monte del Castro, 
een weelderig park. We maken een korte stop om het panorama van de stad Vigo 
en zijn prachtige baai en haven te bewonderen. Eenmaal terug op de bus rijden we 
langs de kust richting Baiona, een van de belangrijkste en meest karakteristieke 
vissersdorpen aan de kust van Galicië. Het historische centrum, met zijn 
schilderachtige smalle straatjes, granieten huizen en geplaveide wegen zorgt voor 
een gezellige en traditionele sfeer. Het was hier, op 1 maart 1493, dat een van de 
karvelen van de Columbus-expeditie, de "Pinta", aanmeerde tijdens zijn terugkeer 
naar Europa met het nieuws van de ontdekking van de "Nieuwe Wereld". Vandaag ligt er een replica van de “Pinta” in deze 
haven. 

Na onze wandeling door het historische centrum bezoeken we het “Parador Monterreal”, een imposant paleis uit 

de 16e eeuw, gebouwd in de stijl van een Galicisch landhuis. Tegenwoordig is het een prachtig hotel, waarvan de 

blikvanger een prachtige stenen trap is. Vanaf het terras kan je het prachtig panorama van de stad bewonderen, 

dit terwijl je geniet van een drankje aan de bar van dit prachtige hotel. Eens terug in Vigo, doen we een korte 

panoramische bus tour die ons een overzicht geeft van de stad. 

Duur: 3,5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 55 € 
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Lissabon 28 september 2019 
 

Ontdek Lissabon per tram - 0714 
We vertrekken per bus richting het centrum. Hier stappen we 
op een traditionele tram met houten interieur, deze tram is 
speciaal gereserveerd voor ons. Trammen zijn de meest 
gebruikelijke manier van transport in de stad. Ze verbinden de 
verschillende delen van Lissabon, een stad die gebouwd is zoals 
Rome, op zeven heuvels. Aan boord van deze tram bezoeken we 
de meest karakteristieke wijken van het historische centrum en 
bewonderen hun prachtige uitzichten. Tijdens onze rit kunnen 
we het typische dessert van Lissabon: Pastel de Nata proeven 
met een heerlijk glas port wijn erbij.  
 
Duur: 3 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 80 € - proeverij inbegrepen 

Stadsbezoek aan Lissabon - 0721 
De hoofdstad van Portugal is een stad van contrasten; enerzijds het oude stadsgedeelte met zijn oude architectuur en 
anderzijds de moderne stad. De stad geniet van een bijzondere lichtinval die ervoor zorgt dat de kleuren van de gebouwen nog 
beter tot hun recht komen. Samen met de gids ontdekken we de “Praça do Coméricio” en het “Rossio” plein, in het hart van 
de stad van waaruit alle straten vertrekken. In 1640 werd Portugal onafhankelijk van Spanje, ter herinnering aan deze 
onafhankelijkheid werd het “Praça dos Restauradores” plein opgericht. Onze gids vertelt meer over deze periode uit de 
Portugese geschiedenis. Ook de meest luxueuze straat van de stad komt aan bod: “de Avenida da Liberdade”. De excursie 
eindigt in het “Bélem” stadsdeel.  Hier brengen we een bezoek aan het “Jerónimos” klooster, de “Bélem” toren en het 
monument ter herinnering aan de vele ontdekkingsreizen die vanuit deze stad vertrokken. Tijdens deze excursie is er vrije tijd 
voorzien.   
 
Duur: 4 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 60 € 
 

 

Een jeep tour naar de rand van Europa – 0716 
We vertrekken vanuit de haven van Lissabon in onze comfortabele jeep voor een avontuurlijke reis. Onze eerste stop is in 
Cascais, een historisch vissersdorpje dat nu een van de favoriete badplaatsen van Portugal is. Hierna volgen we de kustlijn en 
rijden we via een onverharde weg richting het ongerepte landschap van Serra de Sintra met zijn eeuwenoude bomen,  
adembenemende landschappen en pittoreske dorpjes. Uiteindelijk komen we aan bij Cabo da Roca, een kaap die uitsteekt over 
de Atlantische Oceaan op het meest westelijke punt van Europa. We stoppen hier heel even om het prachtige panorama te 
bewonderen. 
De laatste stop op onze jeeptour is de stad Sintra, deze stad charmeert iedereen met zijn sprookjesachtige sfeer. Hier hebben 
we wat vrije tijd om te kuieren door de smalle straatjes en de schoonheid van de gebouwen te bewonderen. 
 
Duur: 5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing, natuur, 
GEEN gids en GEEN Nederlandstalige begeleiding  
Prijs per persoon: 71 € 
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Stadsbezoek aan Lissabon en bezoek aan Sintra’s paleis “Da Pena” - 0736 
We starten onze dag met een tour per bus doorheen de stad. We rijden langsheen de “Praça do Coméricio”, en het “Rossio” 
plein, in het hart van de stad van waaruit alle straten vertrekken. Het “Praça dos Restauradores” plein opgericht ter herinnering 
aan de onafhankelijkheid van Portugal in 1640. Maar ook de meest luxueuze straat van de stad komt aan bod: “de Avenida da 
Liberdade”. We verlaten de stad en rijden langsheen smalle 
straatjes  door het Sintra nationaal park en ontdekken er de 
prachtige natuur. Eens aangekomen in de stad Sintra bezoeken we 
het “Da Pena” paleis. Het Paleis is een  mix van gekleurde 
gebouwen, decoratieve versterkingen en mythologische 
afbeeldingen en bestaat uit een mengeling van architectonische 
stijlen. Na het bezoek genieten we van een typische Portugese 
lunch en wat vrije tijd in Sintra.  
Voordat we terugkeren naar het schip houden we nog even halt aan 
het “Bélem” stadsdeel met zijn beroemde toren en prachtige 
monumenten ter herinnering aan de vele ontdekkingsreizen. 
 
Duur: 7 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing, 
natuur  
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 158 € - lunch inbegrepen 

Bezoek aan het natuurpark Arrábida en wijn proeverij – 0737 
We verlaten de stad Lissabon met onze bus en rijden naar het zuiden langsheen de rivier de Taag, over de beroemde “25 de 
Abril” brug, een van de langste hangende bruggen ter wereld die opvalt door zijn rode kleur tegen de achtergrond van het 
blauwe water. We stoppen in het pittoreske stadje Sesimbra, dat prachtig gelegen is in een afgelegen baai waar vissen nog 
steeds een activiteit van primair belang is. Na dit bezoek stappen we weer op onze bus en rijden we verder om het prachtige 
natuurpark Arrábida te gaan ontdekken. Dit natuurpark ,dat zich uitstrekt tussen de blauwe oceaan en de groene bergen,  biedt 
een van de meest spectaculaire uitzichten over de kust. Het reservaat beschermt de mediterrane vegetatie, opgewekt door 
het microklimaat van de Serra de Arrábida en de nabijheid van de zee. Nadat wij onze ogen de kost hebben gegeven in het 
natuurpark gaan we verder richting Azeitão, een klein stadje aan de rand van het natuurpark, omringd door olijfbomen en 
wijngaarden die de heuvels van het Portugese platteland bedekken. 
Op het einde van deze excursie stoppen we bij een wijnmakerij, waar we leren hoe de beroemde lokale wijnen worden 
geproduceerd en genieten van een heerlijke proeverij van deze "Nectar of the gods", waarmee een uitzonderlijke dag eindigt 
met een vrolijke toast.  
 
Duur: 5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 51 € - proeverij inbegrepen 

Cadiz  29 september 2019 

Cadiz te voet – 00I0 
We ontdekken de prachtige stad volledig te voet, deze excursie is daarom niet aan te raden voor mensen met 
mobiliteitsproblemen. De stad is opgericht in de 8ste eeuw voor Christus door de Feniciërs, onze gids vertelt ons meer over de 
rijke geschiedenis. Er valt in de stad heel wat te ontdekken, we lopen langsheen de prachtige “San Antonio” kerk, het “Plaza 
de España” en de “Plaza de Mina”. De elegante paleizen, pleinen en monumenten zijn stille getuigen van de rijkdom van de 
stad in de 18de en 19de eeuw. Op weg naar de “Tavira” toren houden we even halt aan de “Cámera oscura”, dit is een unieke 
attractie. Er worden live bewegende beelden van de stad op een wit scherm geprojecteerd enkel door middel van een spiegel 
en vergrootglas. We zetten onze wandeltocht verder via een netwerk van kleine straatjes en steegjes. Een ander hoogtepunt 
van de stad is de kathedraal. Bij de decoratie van de kathedraal werden materialen gebruikt van over heel de wereld en is een 
weerspiegeling van de rijkdom en macht die de stad had in de 18de eeuw. Ten slotte bezichtigen we het “Pópulo” stadsdeel, 
het oudste deel van de stad.  
 
Duur: 3 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 

Prijs per persoon: 30€ 
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De witte dorpen van Andalusië – 00I1 
We starten de tour in Vejer de la Frontera, een typisch Andalusisch 
dorpje gekenmerkt door de witte huizen en dat genesteld ligt tussen 
de Sierra ,de zee en aan de monding van de Barbate rivier.  
Al kuierend door de smalle en kronkelige straatjes proef je de 
typische Andalusische charme van deze pueblo en bewonder je de 
weelderige architectuur die getuige is van 5 eeuwen Moorse 
overheersing.  
We houden halt aan het met palmbomen omgeven Plaza de España 
met in het midden een prachtige fontein met gekleurde azulejos en 
waterspuwende kikkers. Hier hebben we een beetje vrije tijd om alle 
hoekjes van dit prachtige dorp te ontdekken, van de stadsmuren tot de kleurrijke en met bloemen versierde patio’s van de 
huizen.  
We zetten de tocht verder naar Conil de la Frontera, de parel van de Costa de la Luz. Het charmante vissersdorpje Conil de la 
Frontera staat bekend om haar lage, witgekalkte huizen, smalle straatjes en bloemrijke pleinen met een Arabische uitstraling. 
Op het einde van de tour rest er vrije tijd om je smaakpapillen te verwennen met heerlijke tapas uit een van de vele lokale 
tapasbars of om van de zon te genieten op het strand.   
 
Duur: 5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel, sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 

Prijs per persoon: 50 € 

Sevilla - 0540 
Tijdens deze uitstap kan je de hoofdstad van Andalusië ontdekken op je eigen tempo. Sevilla is een smeltkroes van verschillende 
culturen – van de Feniciërs tot de Romeinen en van de Moren tot de Christenen. De stad maakt deel uit van het UNESCO 
Werelderfgoed en is befaamd om haar historische en  architecturale  gebouwen, waaronder de Gotische Kathedraal met haar 
schatten van ontelbare waarde en evenwel als de begraafplaats van Christopher Columbus.  
Wanneer je door de Santa Cruz wijk kuiert, het oude hart van de stad, ervaar je de typische Andalusische sfeer. De wijk is een 
netwerk van smalle straatjes met witte huizen met bloemrijke balkons.  
De prachtige Real Alcázar is een absolute must om te zien als je in Sevilla bent. Het Koninklijk paleis Real Alcázar is één van 
Europa’s oudste koninklijke paleizen dat nog steeds in gebruik is. 
Verder brengen we een bezoek aan het historische stadspark. Dit park is het belangrijkste en meest uitgestrekte groene park 
van Sevilla. De ruimte, die eerst behoorde tot de privé-tuinen van het paleis ‘San Telmo’, werden in 1893 gedoneerd aan de 
stad Sevilla door María Luisa Fernanda, hertogin van Montopensier. 
Een paradijs van lange wandelboulevards, paviljoenen, rustgevende fonteinen en prachtige tuinen met mediterrane bomen en 
kleurrijke bloemen. Het park strekt zich uit langs de rivier Guadalquivir en is recent bestempeld als cultureel erfgoed. 
Na een gevulde dag gewijd aan kunst en cultuur keren we terug naar Cádiz.  
 
Duur: 8 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 

Prijs per persoon: 55€ 

Gibraltar- 00I2 
Bij aankomst in Gibraltar vanuit Cádiz stappen we over in kleinere tourbusjes die het mogelijk maken om de mooie 
landschappen via smalle wegen te bewonderen.  
We rijden de stadsmuren van de stad binnen via de befaamde Rots van Gibraltar. We rijden voorbij de Trafalgar begraafplaats, 
op deze beroemde begraafplaats liggen enkele slachtoffers 
begraven van de beruchte zeeslag bij Trafalgar in 1805. Iets 
verderop ligt Europa Point, het meest zuidelijke punt van de 
Gibraltar rots op slechts 21 km van Noord-Afrika. Bij helder weer 
kan je de kust van Marokko zien. Naast de beroemde vuurtoren 
huist hier ook de Ibrahim-al-Ibrahim moskee, gebouwd door 
Kind Fahd uit Saudi Arabië. 
Vervolgens brengen we een bezoek aan de St. Michael’s grot in 
het Gibraltar natuurreservaat op een hoogte van meer dan 300 
meter boven zeespiegel. Deze grotten zijn meer dan 250.000 
jaar oud en creëren door de vele stalagmieten en stalagtieten 
een betoverende atmosfeer. Dankzij hun schoonheid, worden 
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de grotten vaak gebruik als setting voor concerten, balletopvoeringen of andere evenementen.  
Hier kan je ook kennismaken met de bewoners van deze grotten: de berberaapjes. Het is de enige makaak die buiten Azië 
voorkomt en de enige apensoort die in Europa in het wild leeft. 
Hierna gaan we terug naar de stad en brengen we bezoek aan  de ruïnes van het Moorse kasteel, een getuige van de Moorse 
overheersing.  
Voor we de terugreis per bus aanvatten is er vrije tijd voorzien om het hart van de stad, dat sterk wordt beïnvloed door de 
Britse aanwezigheid verder te ontdekken. Zo zie je Spaanse huizen in contrast met de typisch Engelse telefooncellen en 
dubbeldekkers. Je hoort zowel Engels als Spaans praten. Shoppen kan je ook prima op Gibraltar, de winkels zijn allemaal tax-
free. 
 
Duur: 8 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel, sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 81€ - lunchpakket inbegrepen 

 

Jerez wijnkelders en Arcos de la Frontera – 0532 
Cadiz ligt in het hart van de regio waar de productie van Sherry centraal 
staat. Tijdens deze excursie combineren we de rijke cultuur van deze 
regio met een Sherry proeverij. Per bus doen we een panoramische 
tour van Cadiz en ontdekken de rijke geschiedenis van deze stad en 
haar prachtige gebouwen, pleinen en monumenten. We zetten onze 
route verder richting Arcos de la frontera. Arcos de la Frontera ligt op 
zowat 200 meter boven de zeespiegel en je hebt er een fantastisch 
uitzicht op de rivier en het omringende landschap. De charme van het 
stadje ligt vooral in de hellende smalle straatjes met 
witgekalkte huisjes en monumenten die elkaar prachtig afwisselen. Tijdens deze excursie leren we ook meer over de productie 
van Sherry en kan je dit drankje proeven.  
 
Duur: 5,5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 60 € - proeverij inbegrepen 

Barcelona 1 oktober 2019 

De Sagrada Familia en Gaudi’s architectuur - 0658 
We starten onze dag met een bezoek aan de wereldberoemde “Sagrada familia”. Op zijn dertigste startte Gaudí met het 
ontwerp en de bouw van de kerk. De werken begonnen in 1882 en tijdens ons bezoek ontdekken we hoe men vandaag de dag 
nog steeds verder bouwt volgens de plannen van Gaudí. Langs de buitenzijde kunnen we reeds twee van de drie gevels 
bewonderen en we kunnen dit meesterwerk ook van binnen bewonderen! Onze gids vertelt er meer over.  
We zetten onze ontdekking van Barcelona verder langsheen de “Passeig de Gràcia”. Op deze prachtige laan is “Casa Batllò” 
gelegen, een ander bouwwerk van Gaudí. We brengen een bezoek aan dit prachtige pand en ontdekken er de fascinerende 
architectuur. De golvende en afgeronde lijnen zijn net als de golven van de zee. De voorgevel is bedekt met een mozaïek die 
doet denken aan de schubben van een vis. Je komt ogen te kort tijdens deze excursie! 
 
Duur: 4 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 87 € 
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Gaudi’s meesterwerken – 0523 
In Barcelona maakte de grootse architect Antoni Gaudí de meeste van zijn belangrijkste en bekendstee werken die tot op de 
dag van vandaag de Catalaanse hoofdstad kenmerken. We bezoeken er vier, allen maken ze deel uit van het UNESCO 
Werelderfgoed.  
De eerste bestemming tijdens de excursie is het Parc Güell, ontworpen door Gaudí en zijn leerlingen begin vorige eeuw. 
Bij het binnenwandelen van het park  word je ondergedompeld in een surrealistische en pittoreske omgeving. Je ziet er onder 
meer: sprookjesachtige gebouwen, een gigantische  salamander uit mozaïek, de Sala Hipóstila: een overdekte ruimte met 86 
Dorische pilaren. Het oorspronkelijke idee was om hier markten te houden, maar tegenwoordig is het vooral een plaats voor 
straatmuzikanten. Alsook een bank gemaakt van mozaïek in de vorm van een zeeslang die tegelijkertijd ook dienst doet als 
balustrade van het plein. Vanaf dit plein heb je een prachtig uitzicht over Barcelona en de zee in de verte. 
Gaudí zelf trok in 1906 naar Park Güell om in het enige modelhuis dat al gebouwd was te gaan wonen. Hij bleef hier met zijn 
familie tot 1925. 
We keren terug naar de bus en een korte rit brengt ons naar Eixample, de wijk waar zich de wereldberoemde Sagrada Familia 
bevindt (enkel langs de buitenzijde). Dit gigantisch bouwwerk is nog steeds onder constructie. Onze lokale gids zal de meest 
belangrijke details van de gevel bespreken.  
Vooraleer we onze tour verder zetten krijg je een beetje vrije tijd om de omgeving verder te ontdekken en/of  om te shoppen. 
Vervolgens gaan we richting Casa Milà, beter gekend als “la Pedrera” (letterlijk vertaald “de steengroeve”) Dit is een van de 
bekendste werken van de architect Gaudí en dankzij haar unieke aspecten is het uitgegroeid tot een van de symbolen van 
Barcelona. Het huis werd tussen 1906 en 1912 gebouwd en bestaat uit een golvende gevel aan de buitenkant, twee 
beschilderde binnenplaatsen en verschillende appartementen. 
Het laatste meesterwerk dat we bezoeken is Casa Batilò. Het is een van de twee privéwoningen die nu als museum zijn 
opengesteld voor het publiek. De modernistische voorgevel van het huis is versierd met ovale ramen, botachtige zuilen en 
kleurrijke mozaïeken. 
Op onze terugweg naar het schip komen we voorbij het commerciële centrum van de oude stad: het bekende Plaça de 
Catalunya. 
 
Duur: 4,5 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: cultureel 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 70 € 

 

Tour van Barcelona – 006E 
Per bus verlaten we de haven en rijden we richting “Montjuïc” vanop deze heuvel heb je een spectaculair zicht over de stad. 
Onder begeleiding van onze gids doorkruisen we de stad, richting de “Sagrada Familia”. Een bezoek aan de kerk is NIET 
voorzien! In het “Barrio Gótico” ontdekken we het middeleeuwse Barcelona met zijn kleine straatjes, steegjes en gotische 
kathedraal. We eindigen de tour in het openluchtmuseum “Poble Espanyol”. Dit museum werd opgericht in 1929 ter 
gelegenheid van de universele tentoonstelling en geeft een overzicht van de verschillende culturele en architectonische 
Spaanse stijlen. 
Duur: 4 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheid - Type: sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 55€ 

 

Stadsbezoek aan Barcelona en shopping – 0527 
Onze tour door Barcelona begint op de heuvel van Montjuïc, waar de sportcomplexen zijn gebouwd voor de Olympische Spelen 
van 1992. Hier kunnen we genieten van een prachtig uitzicht over omliggende stad. Na het nemen van een paar foto's gaan 
we rechtstreeks naar het centrum, we lopen door de beroemdste straten om bij de Sagrada Familia te komen (tour van de 
buitenkant). De Sagrada Familia is een kathedraal die nog in aanbouw is, ontworpen door de beroemde Catalaanse architect 
Antonio Gaudí. 
Na het bezoek aan deze imposante kathedraal gaan we verder op pad en verkennen we de Gotische wijk (Barrio Gótico). In 
deze wijk bevinden zich de belangrijkste bezienswaardigheden van de oude stad. Het meest opvallende gebouw hier, is de 
kathedraal (tour van de buitenkant), een Catalaans gotisch meesterwerk gebouwd op de plaats van een oude Romeinse 
basiliek. 
Na de tour blijven we in het centrum en genieten we van wat vrije tijd in de Gotische Wijk en het Plaça de Catalunya. Hier 
kunnen we winkelen en genieten van wat de Catalaanse hoofdstad te bieden heeft voordat we terugkeren naar het schip. 
 
Duur: 4 uur - Niveau: gemakkelijk - Type: sightseeing 
Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt 
Prijs per persoon: 56 €
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Exclusieve Radio 2 

EXCURSIES – inschrijvingsformulier 

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DOSSIERNUMMER: ………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEFOONNUMMER: ………………………………………… GSM NUMMER: ........................................... 
EMAILADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ik bestel: 

Per dag kan u slechts aan 1 excursie deelnemen 
Prijs p.p 

Aantal 
deelnemers   

Dover 23 september 2019      
Canterbury – 2101  71 X = EURO 
Londen in een dag – 2113  97 X = EURO 
Middeleeuws Rye – 2120  66 X = EURO 
Begeleide wandeling langs de krijtrotsen van Dover – PR 25 X = EURO 
Le Havre – 24 september 2019      
Begeleide wandeling langsheen de kliffen van Etretat – PR 30 X = EURO 
Étretat en Fécamp – 1974  60 X = EURO 
De landingsstranden van Normandië – 1972  130 X = EURO 
Het mystieke en historische Rouen - 1973  60 X = EURO 
Honfleur, romantiek en impressionisme – 1975  60 X = EURO 
La Coruna – 26 september 2019      
Bezoek aan Lugo - 0660  60 X = EURO 
Santiago de Compostela – 00IQ 97 X = EURO 
Santiago de Compostela, kunst, cultuur en spiritualiteit – 0663 135 X = EURO 
Wandeling doorheen het heden en verleden van La Coruna – 00IO  50 X = EURO 
Vigo 27 september 2019      
Santiago de Compostela natuur en spiritualiteit – 00V9  97 X = EURO 
Wonderen van Galicië – 01VV  71 X = EURO 
Tour doorheen de Rías Baixas regio en boottocht – 01VW  113 X = EURO 
Middeleeuwse indrukken: Vigo en de oude stad Baiona – 0625 55 X = EURO 
Lissabon 28 september 2019      
Ontdek Lissabon per tram - 0714 80 X = EURO 
Een jeep tour naar de rand van Europa – 0716 71 X = EURO 
Stadsbezoek aan Lissabon - 0721  60 X = EURO 
Stadsbezoek aan Lissabon en Sintra’s paleis “Da Pena” - 0736 158 X = EURO 
Bezoek aan het natuurpark Arrábida en wijn proeverij – 0737 51 X = EURO 
Cadiz  29 september 2019      
Cadiz te voet – 00I0  30 X = EURO 
Jerez wijnkelders en Arcos de la Frontera – 0532  60 X = EURO 
De witte dorpen van Andalusië – 00I1 50 X = EURO 
Gibraltar – 00I2 81 X = EURO 
Sevilla - 0540 55 X = EURO 
Barcelona 1 oktober 2019      
De Sagrada Familia en Gaudi’s architectuur - 0658  87 X = EURO 
Gaudi’s meesterwerken – 0523 70 X = EURO 
Tour van Barcelona – 006E  55 X = EURO 
Stadsbezoek aan Barcelona en shopping – 0527  56 X = EURO 

     
  TOTAAL  EURO 

 
Datum: ....../........./ 2019                               Handtekening ..................................................................  
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