DAGREIZEN 2021
WOENSDAG 6 OKTOBER
Vlaamse Reuzenshow – Feestzaal de Kaasboerin
Vlaamse toppers zoals Koen Crucke, John
Terra, Tony Servi, Lissa Lewis zorgen voor een
muzikale namiddag. Ook Animolly en The
Stardancers dragen hun steentje bij. Ambiance
verzekerd. We brengen u veilig naar Postel en terug.
Prijs per persoon: € 69
Inbegrepen: busreis – middag- en avondmaal - shownamiddag
Vertrek in Assenede: 09u45 Terug in Assenede: 21u00
ZONDAG 10 OKTOBER
Jachtdiner in de Ardennen
Vandaag hernemen we een traditie van enkele
jaren geleden met een heerlijk ‘jachtdiner’ in
de Ardennen. De kok van Hotel-Restaurant Le
Moulin de Godinval verwent ons met een heerlijk menu. Dit restaurant is gelegen in het mooie Vaux-Sur-Sûre, een
mooie bosrijke omgeving in de provincie Luxemburg. Smakelijk! Na
het middagmaal voorzien we nog een vrij uurtje in La Roche. Menu:
Aperitief met hapjes, Wildpastei op toast met uienkonfituur, Gebraad
van hinde op ardeense wijze, bijhorende groentjes en kroketten, Mokka - 1 glas witte en ½ fles rode wijn per persoon inbegrepen
Prijs per persoon: € 98
Inbegrepen: busreis – gastronomisch menu
Vertrek in Assenede: 08u00 Terug in Assenede: 20u00
ZONDAG 17 OKTOBER
Diederik Finale
Het seizoen loopt op haar einde, uiteraard mag dit jaar onze afsluiter
niet ontbreken. Waar gaan we naartoe? Dat is net zoals bij de startreis
een verrassing. Laat u verrassen en verwennen door Diederik Reizen!
Prijs per persoon: € 74
Inbegrepen: busreis – koffie met koek - middag- en avondmaal
Vertrek in Assenede: 08u00 Terug in Assenede: 22u00
ZONDAG 24 OKTOBER
Schlagerfestival Hasselt - Feesteditie
Dit uitgestelde Schlagerfestival van 2020
wordt bijzonder, het podium staat in het midden van de Ethias Arena. Op de affiche staat
onder meer Christoff, Jan Smit, Laura Lynn,
Raymond van het Groenewoud. Presentatie ligt in handen van Luc
Appermont. Ambiance verzekerd! Aangezien de organisatie het
Schlagerfestival in alle veiligheid wil organiseren is deze datum onder
voorbehoud. We houden u op de hoogte.
Prijs per persoon: € 75
Inbegrepen: busreis – ticket zitplaats 1ste cat. (niet annuleerbaar)
Vertrek in Assenede: 11u30 Terug in Assenede: 20u00
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ZATERDAG 30 OKTOBER
Halloween in Pairi Daiza
Grote pompoenen, grappige monsters, vriendelijke heksen, een prachtig herfstdecor.
Pairi Daiza is omgetoverd in een prachtig Halloweendecor. En dit in een familiale en vrolijke sfeer! Grote nieuwigheid bij Pairi Daiza is The Land of the Cold,
de nieuwe wereld gewijd aan de Noord- en Zuidpool. Geniet van een
leuke herfstdag!
Prijs per persoon: € 64 Prijs per kind (3 tem 11 j): € 45
Inbegrepen: busreis – entree
Vertrek in Assenede: 09u00 Terug in Assenede: 19u00
WOENSDAG 10 NOVEMBER
Topper van Toen en Nu - Feestzaal de Kaasboerin
We blikken terug in de tijd met de Havenzangers, Danny Fabry, Sabine, Loïc Molla, Angelo
Martinez en Michael Heaven. Bij aankomst
wordt zoals steeds een heerlijk middagmaal
geserveerd. Vervolgens geniet u van een spetterend showprogramma. Na het avondmaal brengen we u veilig terug.
Prijs per persoon: € 69
Inbegrepen: busreis – middag- en avondmaal - shownamiddag
Vertrek in Assenede: 09u45 Terug in Assenede: 21u00
WOENSDAG 15 DECEMBER
Kerstshow in Feestzaal de Kaasboerin
In december moet u het thema van de middagshow natuurlijk niet al te ver gaan zoeken. Het
is dan ook al Kerstmis wat de klok slaat. Daisy
Thys, Sam Verhoeven, Michael Lanzo, Salim
Seghers, Doran & Ellis zorgen voor de kerstmuziek. The Stardancers
zorgen voor de ambiance. Fijn Kerstfeest!
Prijs per persoon: € 69
Inbegrepen: busreis – middag- en avondmaal - shownamiddag
Vertrek in Assenede: 09u45 Terug in Assenede: 21u00
ZONDAG 9 JANUARI 2022
André Rieu - Nieuwjaarsconcert
André Rieu is terug in Antwerpen met een
spetterend nieuwjaarsconcert! Geniet van dit
unieke optreden met zijn Johan Strauss orkest
en alle internationale solisten. Feest mee en
geniet van de meeslepende walsen, klassieke muziek … kortom een
avond om niet te vergeten!
Prijs per persoon: € 135
Inbegrepen: busreis – ticket zitplaats 1ste cat. (niet annuleerbaar)
Vertrek in Assenede: 16u30 Terug in Assenede: 23u00

