
Dag 1. Fredag 21 april 
Avresa från Aneby resecentrum. Tid meddelas senare.
Vi övernattar i Bramsche på hotell Idingshof. Hotellet, 
https://www.idingshof-hotel-bramsche.de/ ligger i en 
vacker, historisk byggnad vid Hasesee. Efter frukost på 
hotellet vid 9-tiden forsätter vi vår resa. 

Dag 2. Lördag 22 april
Vi ankommer tidig eftermiddag till Bryssel, där vi kom-
mer att bo på hotel Bedford, www.hotelbedford.be  som 
ligger i Bryssels historiska centrum, bara 400 meter från 
Grand Place. Efter incheckning och avkoppling blir det 
en orienterande promenad med guide i stadens centrala 
delar. På kvällen äter vi en gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Söndag 23 april
Vi börjar dagen med en promenad i Bryssels historiska 
centrum, sedan buss fram och tillbaka till EU-parlamen-
tet, och runt övre staden. Vår guide är Henric Weyde, 
som är svensk, licensierad guide och som har bott i 
Bryssel i drygt 40 år.

Resa med Rotary till Bryssel 
21 - 27 april 2023
Välkommen att följa med på en upplevelserik 
och genomtänkt resa till Bryssel, EU:s huvud-
stad, 21 - 27 april 2023. Bryssel bjuder på ett 
utomordentligt rikt urval av upplevelser och 
sevärdheter.
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Lunch äter vi på trevliga Brasserie Horta som är serie-
konstmuseets restaurang. Efter lunch blir det guidning 
i museet  (med bl.a. världens mest kände seriefigur 
Tintin) med vår guide Henric Weyde. Middag på egen 
hand för egen tid.   

Dag 4. Måndag 24 april 
Vi gör i dag en utflykt med vår guide Henric till Laeken 
strax utanför Bryssel. Här finns bl.a. det kända Atomi-
um och det kungliga slottet med sina fantastiska växthus 
som vi ska besöka. Vi besöker också intressanta och 
spännande Tour & Taxis / Gare Maritime. Efter utflyk-
ten till Laeken åker vi till Svenska kyrkan som ligger ett 
stenkast från den vackra Parc du Cinquantenaire med en 
imponerande triumfbåge. Här ska vi äta sopplunch, det 
blir sparrissoppa, eftersom det är sparristider. Efter lunch 
dricker vi kaffe och då berättar Henric om Belgiens 
historia som är nästan okänd för oss. Efter besöket på 
Svenska kyrkan blir det ölprovning som tillval på Bryg-
geri Cantillon som framställer ett öl enligt  en gammal 
metod: spontanjäsning. Förr tillverkades allt öl enligt 
denna metod och på Cantillon får du dess historia. Hen-
ric översätter till svenska. För detta arrangemang krävs 
minst 10, max 20 personer. Guidning, ölprovning 
och översättning vid 10 personer: 160 kr p.p., vid 15 
personer: 140 kr p.p. och vid 20 personer: 130 kr p.p.  
Middag på egen hand för egen tid.   

 



Pris vid minst 25 personer 11 800 kr
Pris vid 20 personer 12 350 kr
Enkelrumstillägg 2 600 kr  

I resans pris ingår:
•  Bussresa med modern turistbuss från BD Buss,  

vägskatter och färjeöverfarter. 
•  6 övernattningar med del i dubbelrum inkl. frukost
•  3 luncher • 4 middagar  
•  Utflykter, guidningar enligt program. 
•  Inträde till växthusen i Laeken och till seriekonst-

museet 

Anmälan görs till Leif Ringqvist, tel 070-549 58 04 
eller mail leifringqvist@gmail.com  Antalet deltagare 
är begränsat till 30 personer. Anmälan till tillval sker 
samtidigt som anmälan till resan. Ev. allergier eller 
specialkost meddelas vid anmälan.
     
Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 2500 kr/person skall vara Er Resa 
tillhanda senast den 2 december 2022. Anmälan till re-
san är bindande, inbetald anmälningsavgift återbetalas 
inte vid avbokning. Resterande betalning ska vara Er 
Resa tillhanda senast den 28 februari 2023. Vid avbok-
ning därefter sker ingen återbetalning av slutbetalning. 
All betalning sker mot utskickad faktura.

Vi reserverar oss för eventuella program eller 
prisjusteringar som vi inte råder över. Vi åter-
kommer med mer detaljerad information  
senare.

Tänk på… 
… att ta med giltigt pass!
… att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring 

och/eller ert betalkort.
… att ni har europeiska sjukförsäkringskortet  

(beställs hos Försäkringskassa) 

Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Välkomna med Er anmälan
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Dag 5. Tisdag 25 april
På programmet står ett guidat besök i EU-parlamentet 
och i Natos högkvarter. Lunchen intas på en restaurang 
i Nato högkvarteret. Information om tider kommer 
senare.Gemensam middag på kvällen på en restaurang  
i en fin miljö i centrum.

Dag 6. Onsdag 26 april 
Hemresa. Det blir övernattning i Lübeck på hotel  
Holiday Inn med gångavstånd till centrum,  
www.holidayinn.com/luebeck   

Dag 7. Torsdag 27 april 
Beräknad hemkomst till Aneby meddelas senare.


