
Dansk Vejhistorisk Selskab 

Antwerpen og Gent 23. – 26. august 2018  

 

Torsdag den 23. august 
Kl. 12.30 Afrejse fra Københavns lufthavn med SAS / SK1591. 

Kl. 14.00 Ankomst til Bruxelles lufthavn. 

 

Kl. 13.00 Afrejse fra Billund lufthavn med Brussels Airlines / SN2250. 

Kl. 14.25 Ankomst til Bruxelles lufthavn. 

 

 

Kl. 15.00 Vi mødes i ankomsthallen, hvor vor guide Philippe van Bogaert møder os. 

Kl. 15.00 – 16.00 Bus til IBIS ANTWERPEN CENTRUM HOTEL 

Meistraat 39 

2000 Antwerpen, Belgien 

Telefon: +32 3 231 88 30 

 

https://www.google.dk/search?hotel_dates=2018-07-24,2018-07-25&site=async/lcl_akp&q=ibis+antwerpen+telefon&sa=X&ved=2ahUKEwiD7aj52fPbAhVjDsAKHZmXBYIQ6BMwBXoECAEQGw


Økonomihotel beliggende i den historiske og kulturelle del af Antwerpen.  

Pæne værelser med alle moderne faciliteter, gratis Wi-Fi, morgenmadsbuffet. 

. 

Kl. 16.30 Check-in hotel. 

Kl. 17.00 – 18.00 Orienteringsmøde i hotellobby om turen. 

Kl. 18.00 Afslapning. 

Kl. 18.30 Bus til restaurant. 

Kl. 19.15 – 21.30 Aftensmad på restaurant Brasserie Appelmans (forret + hovedret; drikkevarer 

for egen regning). 

BRASSERIE APPELMANS 

Papenstraatje 1 

2000 Antwerpen, Belgien 

Telefon: +32 3 226 20 22 

https://www.brasserieappelmans.be/ 

 

Moderne, belgisk brasserie beliggende tæt på Vor Frue Katedralen i 

Antwerpen.   

  

 

 

 

 

 

 

Kl. 21.30 - 22.00 Transport tilbage til hotel. 

 

Destination: Antwerpen bliver kaldt datter af Scheldt-floden og er den næststørste by i 

Belgien. Den halve million indbygger kalder den ”storbyen” og er kendt i 
Belgien for deres ringe beskedenhed. Byens havn er den næststørste i Europa, 

efter Rotterdam. Derudover byder byen på mange fine arkitektoniske 

højdepunkter, hvoraf mange kan dateres tilbage til det 16. og 17. århundrede. 

Ødelæggelserne under 2. verdenskrig har desværre slået skår i den gamle 

bydel, men der er stadig mange spændende monumenter. Fortiden er også 

bevaret igennem Peter Paul Rubens’ malerier fra starten af det 17. 
århundrede. 

https://www.google.dk/search?site=async/lcl_akp&q=brasserie+appelmans+telefon&sa=X&ved=2ahUKEwjXgoDG5PPbAhXEBcAKHYgQDBsQ6BMwBXoECAEQHg
https://www.brasserieappelmans.be/


Antwerpen er verdenscentrum for diamanter og et besøg i diamantdistriktet 

omkring banegården er et besøg værd. Dette er også den jødiske del af byen 

og de mange ortodokse jøder giver byen et udtryk, der ikke findes i andre 

belgiske byer.  

 

Fredag den 24. august 
Morgen: Morgenmad på hotellet. 

09.00 – 10.00 Bus fra hotel til byggepladser for nye broer over Albert kanalen (7 nye 

stålbroer) 

 

10.00 - 10.45 Møde med repræsentant for entreprenørerne  Franki-Construct & Hye. 

10.45 – 12.30 Bus til besøg på to steder. 

12.30 – 13.00 Bus til frokostrestaurant.  

13.00 – 14.00 Let frokost (panini sandwich) 

14.00 – 14.30 Bus til Antwerpen (Plantinkaal) 

14.30 – 17.30 Besøg i det historiske Antwerpen. 

 Gåtur fra fodgængertunnel til Plantin-Moretus hus, hovedgaden, 

Vlaaykensgang, Groenplaats (Rubens' statue), kathedralen, Carolus-

Borromeauschurch, Gamle Børs, Pagaddertower, Markedspladsen, Brabo, 

Kødmarkedet, slottet, Scheldt. 

 



17.30 – 17.45 Gåtur til bus. 

17.45 – 18.15 Bus fra Antwerpen til restaurant. 

18.15 – 20.15 Aftensmad (to retters menu). 

 

DE GROOTE WITTE AREND 

Reyndersstraat 18 

2000 Antwerpen, Belgien 

Telefon: +32 3 233 50 33 

https://www.degrootewittearend.be 

 

Brasseri beliggende i centrum af Antwerpen. Menuen består bl.a. af flere 

flamske retter med øl som en typisk bestanddel. En udsøgt øl liste med sjældne 

bryg er et af stedets specialiteter.   

 

 

20.15 Aftenen på egen hånd i den gamle bydel (1,2 km gåtur til hotel). 

 

https://www.google.dk/search?q=de+groote+witte+arend+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjIhp7B4_PbAhWsCMAKHefsDYYQ6BMIqwEwFg
https://www.degrootewittearend.be/


Lørdag den 25. august 
Morgen: Morgenmad på hotellet. 

09.00 – 09.15 Check ud af hotel. 

09.15 – 10.00 Bus til Mechelen. 

10.00 – 13.00 Gåtur i Mechelen (Marguentes paladset, Dossin barakkerne (Holocaust), 

katedralen (Van Dyck malerier), markedspladsen, Belfrey rådhus, ældste bro i 

Belgien (13. århundrede). 

13.00 – 14.00 Frokost i bryggeriet ’Het Anker’. 

 

13.00 – 15.00 Bus til Ghent. 

15.00 – 17.00 Besøg hos Aelterman (konstruktion og reparation af broer og sluseporte). 

 

17.00 – 18.00 Bus til hotel. 

Check-in: BW HOTEL CHAMADE GENT  

Kon. Elisabethlaan 3 

9000 Gent, Belgien 



 

Telefon: +32 9 220 15 15 

Turistklasse beliggende i beboelseskvarter ca. 15 min. gang fra Gent’ historiske 
centrum. Værelser med alle moderne faciliteter, morgen-madssalon. 

Gent ligger hvor floderne Schelde og Leie mødes. I det 16. århundrede blev 

Gent en af Europas rigeste og mest betydningsfulde byer på grund af handel 

med tekstil og uld. Det er fra dengang mange af de brostensbelagte gader og 

husene med smukke trappegavle stammer. Byen blev til en af de mest 

maleriske byer i Flandern. I øvrigt er Gent den by i Belgien, som har det største 

antal fredede monumenter. Med sine ca. 220.000 indbyggere og universitet er 

byen levende og imødekommende. 

 

 

Gent er berømt for sit kvalitetskøkken. Waterzooi, en slags suppe med 

grøntsager sammen med enten fisk eller kylling er byens specialitet. Gent 

sennep er en god souvenir. 

Takket være Gent Floralies, den største blomsterudstilling i Europa, der 

afholdes hvert 5. år, er Gent blevet kendt som "Blomsterby". Bl.a. kommer 

blomsterne til Bruxelles' berømte blomstertæppe herfra. 

https://www.google.dk/search?hotel_dates=2018-07-24,2018-07-25&site=async/lcl_akp&q=best+western+hotel+chamade+telefon&sa=X&ved=2ahUKEwjatqfS2_PbAhXIIMAKHchdBgEQ6BMwBXoECAEQGw


Byen byder ikke kun på historie og arkitektur, men er også et eldorado for 

shopping, med en masse gågader. Byen lokker både med gode madvarer og 

traditionelle specialiteter til chokolade og kniplinger. Også internationale 

butikker med hovedkontor i London eller Bruxelles byder på den nyeste mode, 

og designer butikker lokker med deres indretningsartikler. 

18.00 – 18.30 Afslapning. 

18.30 – 19.00 Gåtur til restaurant De Witte Leeuw. Mulige seværdigheder på vejen fra og til 

hotellet: Castel of Counts, Veerle pladsen, gamle istandsatte broer, kød 

marked, gamle havn, tre tårne, Belfrey, katedralen, rådhuset (illumineret) 

19.00 – 21.00 Aftensmad (to retter). 

DE WITTE LEEUW 

Graslei 6 

9000 Ghent 

Tel.: +32 9 223 48 58 http://www.dewitteleeuwgent.be/ 

Burgunder restaurant beliggende i Gents historiske centrum og berømt for sine 

typiske lokalretter med grillet kød og salat.  

 

21.00 – 22.00 Gåtur i Ghent (2,2 km til hotel). 

 

http://www.dewitteleeuwgent.be/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7u-bG8Z7JAhVDsxQKHfVMDK8QjRwIBw&url=http://www.tripadvisor.co.uk/Tourism-g188666-Ghent_East_Flanders_Province-Vacations.html&psig=AFQjCNHI9L6XfT7k3vHOskSRSrZRg9uqFQ&ust=1448104969718901


Søndag den 26. august 
Morgen: Morgenmad på hotellet. 

09.00 – 09.15 Check ud fra hotel og bagage til bus. 

09.15 – 10.15 Bus til Brügge. 

 
 Rose Hat Kaj og Belfrey 

 

10.15 – 13.00 Gåtur i Brügge – besøg ved Burg, rådhus, markedspladsen, Belfrey, Vor Frue 

Kirke, Flamsk maleri museum, Rose hat kaj, Minnewater, forretninger, 

chokolade, kniplinger, .... 

 Ind imellem hentes frokost (pannini brød) hos Sandwich Waffles. 

13.00 – 13.15 Gåtur fra Minnewater til jernbanestationen. 

 Opsamling af bagage fra bussen. 

13.31 – 15.02 Tog fra Brügge til Bruxelles lufthavn. Frokost spises undervejs. 

17.30 Afrejse fra Bruxelles lufthavn med SAS / SK1594. 

19.00 Ankomst til Københavns lufthavn. 

eller 

21.10 Afrejse fra Bruxelles lufthavn med Brussels Airlines / SN2253. 

22.40 Ankomst til Billund lufthavn. 


