Beste CCBB-er,
Dit jaar opnieuw een vierdaagse uitstap. Van 30 mei tot en met 2 juni bezoeken we Leiden, Den Haag en Delft. Logeren gebeurt
in het Van der Valk Hotel (****) in Den Haag - Nootdorp op basis van halfpension. Hieronder vindt U een overzicht van wat er
allemaal op het programma staat.
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Donderdag 30 mei:
Vertrek om 6u15 aan de Magdalenazaal.
Ontbijt langs de autostrade in La Place (Breda).
Kort bezoek aan Scheveningen (Pier + Kurhaus).
Broodmaaltijd (met soep, koffie/thee) in het Pakhuis (Leiden).
Stadswandeling + wat vrije tijd in de universiteitsstad Leiden.
Inchecken en avondeten (2 consumpties inbegrepen).

Vrijdag 31 mei – zaterdag 1 juni:
Tweemaal ontbijt en avondeten (2 consumpties inbegrepen) in
het hotel.
Tijdens deze twee dagen staat het centrum van Den Haag centraal:
o Stadswandeling met Johan. U krijgt de mooiste en
voornaamste bezienswaardigheden van de stad te zien met de
nodige uitleg en duiding. O.a. het Binnenhof, Paleis
Noordeinde, de Passage…
o Bezoek aan het Mauritshuis museum en Galerij Prins Willem V.
o Bezoek aan het bezoekerscentrum van het Vredespaleis.
o Lunch op vrijdag in ’t Goude Hooft (oudste herberg van Den
Haag): keuze uit “salade met kip en vis”, 12-uurtje vis (soep,
broodje tonijn en broodje garnaalkroket) of 12-uurtje vlees
(soep, broodje martino en broodje kalfskroket).
o Vrij middagmaal en vrije namiddag op zaterdag.
Zondag 2 juni:
• Ontbijt in het hotel + uitchecken.
• Delft:
o Bezoek aan Royal Delft, 17de -eeuwse aardewerkfabriek die nog
steeds in gebruik is met museum (met gids).
o Lunch Grandcafe Willem van Oranje: soep, sandwich carpaccio,
sandwich gerookte zalm + 1 drankje.
o Bezoek aan het historisch centrum + wat vrije tijd.
• Avondeten in De Breughel (Beervelde): soep, warme Breydelham met
Provençaalse saus en krielaardappelen, ijsje + koffie/thee.
• Terug in Brugge om 22u00.

Kostprijs voor deze vierdaagse is 495 euro (2 persoonskamer) of 680 euro (1 persoonskamer) per persoon. Alles in bovenvermeld
programma is inbegrepen met uitzondering van de vrije maaltijd op 1 juni in Den Haag. Inschrijven kan door te bellen naar
0489/333791 vanaf maandag 28 januari tijdens weekdagen van 19u00 tot 21u00. De inschrijving is definitief na betaling van een
eerste schijf van 250 euro op rekeningnummer BE24 9731 6727 6938 met vermelding “Den Haag” voor 28 februari. De tweede
schijf van 245 euro (2 persoonskamer) of 430 euro (1 persoonskamer) dient betaald te worden voor 30 april. Bijstands- en
annuleringsverzekering zijn inbegrepen. Eetkeuze voor vrijdagmiddag (salade hete kip of 12-uurtje vis of 12-uurtje vlees)
meedelen bij inschrijving.
Groetjes van het bestuur CCBB

