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Ardennerne – Bouillon
Besøg Belgien, Luxembourg og Nordfrankrig
I Ardennerne gennemstrømmes de grønne, 
frodige dale af talrige brusende floder og 
rislende små vandløb. Landskabet er do-
mineret af bløde bakker og vældige skove, 
hvor små, charmerende landsbyer ligger i 
naturskønne omgivelser. Vi bor i belgiske 
Bouillon, ser det imponerende monument 
over slaget om Ardennerne i Bastogne 
og besøger det lille storhertugdømme 
Luxembourg. På det kulinariske område 
udmærker Ardennerne sig ligeledes og 
er kendt for sit fremragende køkken, 
der byder på talrige specialiteter, bl.a. 
Ardennerskinken.

BOUILLON
Omgivet af den imponerende Ardennernatur og med 
Semois-floden strømmende gennem byens centrum 
ligger Bouillon smukt i det sydøstlige hjørne af 
Belgien tæt ved grænsen til Frankrig. Højt over byen 
knejser en af Belgiens prægtigste middelalderborge, 
hvorfra man kan nyde den flotte udsigt over området. 
I Bouillon findes et pænt udvalg af hyggelige restau-
ranter, caféer og butikker. Gode stisystemer indbyder 
til vandreture langs floden eller i de omkringliggende 
skove.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, indkøbspause ved Otto 
Duborg og frokost i Neumünster. Overnatning nær 
Deventer i Holland. Næste dag passeres Rhinen og 
Köln, inden vi kommer til Belgien. I Bastogne ser vi det 
imponerende monument over slaget om Ardennerne, 
og der bliver lejlighed til at besøge det tilhørende mu-
seum, hvor kampene under 2. Verdenskrig virkeliggø-
res i en gribende fortælling om Ardenneroffensiven. 
Klassiske militærkøretøjer, våben og andre krigsele-
menter er med til at danne en autentisk ramme og 
levendegøre den barske fortælling om den enkelte 
persons liv under det store slag. Vi ankommer til 
Bouillon sidst på eftermiddagen. 

UDFLUGTER 
Orval – Luxembourg – heldagstur
I Orval skal vi besøge det smukt beliggende kloster, 
hvor trappistmunkene brygger en velsmagende øl, 
der sælges fra klosterboden. Der bliver mulighed 
for en rundvisning i den gamle klosterruin. Herefter 
kører vi via de smukke landskaber i Nordfrankrig 
videre til hovedstaden i det lille storhertugdømme 
Luxembourg, som er berømt for sin fantastiske 
beliggenhed på plateauer over floderne Alzette og 
Petrusse. Imponerende broer spænder over dalene, og 
fra Bock-plateauet har man en betagende udsigt over 
området. I den gamle bydel ser vi storhertugpaladset 
og domkirken, og der bliver tid til at nyde stemningen 
på de charmerende pladser Place d’Armes og Place 
Guillaume eller til shopping på det mondæne forret-
ningsstrøg Grand Rue. Vi kører også forbi EU-centret 
med Europadomstolen. 

Ardennerne rundt inkl. frokost – heldagstur
I dag bliver der rig mulighed for at nyde det smukke 
Ardennerlandskab. Vi kører en rute, der vil lede os 
gennem mange af de charmerende byer i området. Vi 
skal bl.a. besøge jagthelgenens by Saint-Hubert med 
den smukke kirke. Vi nyder en let frokost med den lo-
kale specialitet Ardennerskinke, inden vi kører videre 
til drypstenshulerne i Han-sur-Lesse. Rundvisningen 
starter med en sporvognstur til hulens indgang, hvor-
efter vi går ned under jorden og oplever de betagende 
huler. På vejen tilbage besøger vi udsigtspunktet 
”Kæmpens Gravsted”, og legenden siger, at en galicisk 
kæmpe engang blev begravet her. Foruden historien 
er der en storslået udsigt fra den skovklædte bakke. 

Chateau Bouillon
Der arrangeres en tur til den flotte og imponerende 
korsridderborg fra korstogenes tid. Borgen ligger 
majestætisk på toppen af Bouillon og herfra er der 
en enestående udsigt over byen. Under besøget kan 
vi være heldige at se flotte falke folde sig ud, når der 
afholdes falke-show. 

HJEMREJSE
På hjemturen passerer vi brunkulslejerne sydvest for 
Grevenbroich. Vi overnatter omkring Hannover. Sidste 
dag indkøbspause ved Otto Duborg og frokostbuffet 
i Rødekro.

OM HOTELLET
Hotel de la Poste er noget helt specielt. Denne gamle, 
historiske bygning var oprindeligt et posthotel, og 
man har virkelig formået at bevare en uforlignelig 
atmosfære af svundne tiders elegance. Hotellet 
ligger ved Semois-floden i centrum af Bouillon med 
alle byens muligheder inden for gåafstand. Hotellet 
råder over reception, restaurant, elevator, bar, lounge, 
terrasse samt gratis Wi-Fi. Værelserne er forskellige 
men alle smukt indrettede med gamle møbler, bad og 
toilet, hårtørrer, TV og telefon. Forplejningen er god 
med buffet om morgenen og en 3-retters menu om 
aftenen. Hotellet er røgfrit. www.hotelposte.be 

 7 DAGE FRA 5.395

Vi bor i Bouillon, som ligger smukt i 
det sydøstlige hjørne af Belgien

BUSREJSE • 7 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

13. juni 4C 5.395
15. august 4C 5.495

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.150
Tillæg for værelse med flodudsigt 250

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 4 overnatninger i Bouillon
• 2 overnatninger i Holland/Tyskland
• 6 x morgenmad
• 6 x aftensmad
• 1 x frokost ved Saint-Hubert
• 1 x morgenkomplet (udrejse) 
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

EENTRÉER Bastogne ca. EUR 14. Orval ca. EUR 
6,50. Bouillon-borgen ca. EUR 11. Han-sur-Lesse 
drypstenshuler ca. EUR 19.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Saint-Hubert (gns.): juni 13°- 18°,  
august 15°- 20°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/BOU


