Doornik, kunststad aan de Schelde

Vrijdag 7 september 2018
11 :00 : verwelkoming deelnemers in de Péronnes Yacht Club
De prijs voor een boot minder dan 15m is 6 € (50% van de normale prijs)
12 :00 : vrije lunch in de haven of aan boord
14 :30 : bezoek aan de Brunehaut-brouwerij - biologisch en glutenvrij bier
Het bezoek duurt ongeveer 45 min. gevolgd door een proeverij - Prijs 6 € p/p
Fietstocht van 7 km door het mooie landschap naar de brouwerij. (eigen fiets)
http://brunehaut.com

Avondmaaltijd in de haven – keuzemenu aan 28€ p/p

Keuzemenu aan 28 € p/p
* Aperitief met hapje
Kir (perzik, zwarte bes, violet, ...) - sinaasappelsap - bier
* Voorgerechten
Huisgemaakte terrine
of
Bladerdeeg met prei en grijze garnalen
of
Vissoep met grijze garnalen
* Hoofdgerechten
Orloff van kalkoen met Archiducsaus
of
Steak met saus Maroilles
of
Duo van vis met vergeten groenten

* Koffie of thee met chocoladetaart

½ karaf wijn p/p (witte/rode/rosé) (+- 3 glazen)
Plat en bruisend water aan tafel
Andere dranken en speciaal bier niet inbegrepen

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 (gratis bus naar Doornik)
Maak kennis met Doornik tijdens het meest feestelijke weekend van het jaar! Tijdens het
weekend van 8 en 9 september leeft de stad op dankzij het evenement “400 klokken”:
aanschouw de traditionele Grote Processie en de Grote stoet met de reuzen, en neem deel
aan het spektakel met de Draak. Het zijn bovendien Open Monumenten Dagen - thema
‘Buitengewoon Wallonie’ waardoor je gratis toegang krijgt tot heel wat sites en musea, en
enkele zijn zelfs uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek.

Zaterdag 8 september : speciaal onthaal voor de booteigenaars en hun passagiers
14.30u: film in de dienst voor toerisme: "Tot de hemel reikende stenen" over de
geschiedenis van de kathedraal.
15.00u: bezoek met gids aan de twee bekendste sites van de stad, erkend als UNESCO
werelderfgoed, de Onze Lieve Vrouwkathedraal en het belfort. In één uur ken je de essentie
van dit uitzonderlijke erfgoed en de rijke geschiedenis van de stad.
16.00u: genieten van een streekbier

Bovendien kan je het hele weekend de stedelijke musea van Doornik gratis bezoeken: het
museum voor Schone Kunsten, een bouwwerk van Victor Horta, het museum voor
Natuurgeschiedenis, het museum voor Tapijtkunst, het museum voor Militaire
Geschiedenis...
Tijdens de Open Monumentendagen zijn tal van geleide bezoeken geprogrammeerd. Het
volledige programma is beschikbaar vanaf juli op www.journeesdupatrimoine.be. Vooraf
inschrijven (telefonisch) is sterk aanbevolen.

Terugtocht naar de haven per bus
In de jachthaven ‘s avonds mogelijkheid tot Barbecue : 4 soorten vlees, salad bar - 16 € p/p

Zondag 9 september 2018
Per boot of per fiets naar Doornik (9 km)
Zondagvoormiddag is er de Grote Processie. Al sinds de middeleeuwen gaat elk jaar een
processie door de straten van Doornik, als dank aan Onze Lieve Vrouw omdat zij de stad
gespaard heeft van de pest.
In de namiddag gaat de Stoet van de reuzen door de Doornikse straten, met als hoogtepunt
een spektakel op de Grote Markt en het spektakel met de Draak en de Klokken van het
Belfort.
Zondag, om 15 uur kan je de ondergrondse gangen van de citadel (in het Frans) bezoeken.
Vooraf reserveren is noodzakelijk.
Tijdens de Open Monumentendagen zijn tal van geleide bezoeken geprogrammeerd. Het
volledige programma is beschikbaar vanaf juli op www.journeesdupatrimoine.be
Het is raadzaam om vooraf in te schrijven (telefonisch).

Opgelet ! Geen mogelijk tot eten in de jachthaven op zondagavond, ook op maandag is de
kantine gesloten.

Reserveren/contact: François-Xavier Allard
Francois_xavier.allard@hainaut.be
0495 13 11 99
Dienst voor Toerisme Doornik / Visit Tournai
0032 69 22 20 45
www.visittournai.be
Uiterste inschrijvingsdatum 15/8/2018

Doornik, kunststad aan de Schelde
Inschrijvingsformulier
Naam :
Naam van de boot :
Lengte :
Aantal personen aan boord :
Brouwerijbezoek - fiets ja / nee

X6€

Vrijdagavond maaltijd - ja / nee

X 28 €

Menukeuze :
Huisgemaakte terrine x ….. pers
Bladerdeeg met prei en garnalen x …..pers
Vissoep met garnalen x ….. pers
*****
Orloff van kalkoen met Archiducsaus x ….. pers
Steak met saus Maroilles x ….. pers
Duo van vis met vergeten groenten x ….. pers
*****
Zaterdagavond barbecue

X 16 €

