MEER WETEN OVER

Femma-fun in Antwerpen, weekendje weg!
Dit event is een idee van Femma-Vrouwenreizen, vergund reisagent 6030
Periode:
Van zaterdag 25 november tot zondag 26 november 2017
We reizen met eigen vervoer
Femma-begeleiding:
Marina Fauconnier

Antwerpen is een bruisende stad waar heel wat en zien en te doen valt. Historische gebouwen, musea en
andere hotspots zorgen ervoor dat je je Antwerpen niet hoeft te vervelen.
Antwerpen is de hoofdstad van de gelijknamige provincie in België. Het is na Brussel de tweede stad van België.
De ligging aan de Schelde is de belangrijkste reden dat Antwerpen uit is gegroeid tot de ruim half miljoen
inwoners tellende bruisende stad die het nu is. De geschiedenis van Antwerpen gaat vele eeuwen terug.
Antwerpen is als stad voortdurend in ontwikkeling.
Al eeuwenlang komen mensen van overal ter wereld naar Antwerpen om te werken, handelen, slapen of voor
het plezier!
De orthodoxe joden hebben in Antwerpen een samenleving van ruim 20.000 mensen opgebouwd die
gezamenlijk zorgen voor een zeer groot aandeel in de wereldwijde handel en verwerking van diamanten… Na
een deugddoende wandeling door deze buurt mag een heerlijke lunch bij Hoffy’s niet ontbreken. Deze zaak
geniet niet alleen in Antwerpen, maar in heel Europa een grote naam en faam. Het is het enige restaurant in
Europa waar de typisch Jiddische keuken bereid wordt volgens de traditionele regels. Je eet hier koosjere,
voornamelijk gerechte met Duitse invloed.
Schrijf je in en beleef een Femma-fun leuk, gezellig en warm weekend!

Programma
Dag 1:
Onze afspraakplaats is de aankomsthal van het Centraal Station, één van de mooiste gebouwen van Antwerpen.
Ondanks de moderniseringen aan het gebouw heeft het Centraal Station haar schoonheid weten te bewaren.
Voor wie van mooie gebouwen houdt of zoveel mogelijk van Antwerpen wil zien mag een bezoek aan dit
historische gebouw niet ontbreken. We ontmoeten elkaar om 9u.
We wandelen verder naar ons hotel, waar we onze bagage in bewaring geven.
Bij een heerlijke koffie (niet inbegrepen) maken we kennis met elkaar en met ons programma.
Met het openbaar vervoer trekken we richting het Museum aan de Stroom (MAS). Daar maken we kennis met
Antwerpen in de wereld en met de wereld in Antwerpen.
We gebruiken al onze zintuigen om het rijke verleden van de stad, de stroom, de haven en de wereld te
ontdekken. We genieten van het adembenemende uitzicht op de stad en laten ons verrassen door de vele grote
en kleine details van deze architecturale parel.
Na de vrije lunch (niet inbegrepen) maken we ons klaar voor een historische stadswandeling. De oude binnenstad
ademt geschiedenis. Je vindt ze terug in eeuwenoude gevels in nauwe straatjes of op de imposante Grote Markt.
In de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal bruist het leven in gezellige bruine kroegen en restaurants.
Flaneren langs de bekende winkelstraat ‘ De Meir’ mag niet ontbreken tijdens onze ontdekkingstocht.
We kijken er niet alleen naar de etalages want de prachtige gevels van de historische panden waarin de winkels
gevestigd zijn, zijn zeker zo mooi.
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Even binnenstappen bij Shock-o-latier Dominique Persoone, een smakenacrobaat, mag niet ontbreken.
Sinds enkele jaren is ‘The Chocolate Line’, terug te vinden in de Michelin-gids. En volgens het Parijse Salon de
Chocolat mag Dominique Persoone zich ‘meilleur chocolatier du monde’ noemen.
We gaan terug naar het hotel om in te checken en ons klaar te maken om te genieten van een heerlijk avondmaal
in deze bruisende stad.
Voor de liefhebbers is er voor het slapengaan nog de mogelijkheid om in een gezellig buurtcafé wat te vertoeven
(niet inbegrepen).
Overnachten in het Lindner Hotel & City Lounge, Antwerpen Parel in de stad, omgeven door diamanten! (of
gelijkwaardig)
dag 2:
Na het heerlijke ontbijt ontmoeten we onze de gids in de hal van het Centraal Station en wandelen naar de
diamantwijk. Hier vlakbij ligt de "joodse wijk", zo genoemd omdat de bevolkingsgroep hier zo duidelijk in het
straatbeeld aanwezig is.
Tijdens onze wandeling is er aandacht voor het dagelijks leven, de geschiedenis van het joodse volk, hun
religieuze gebruiken en feesten.
De joodse buurt, ingesloten tussen het Centraal Station en het Stadspark, wordt ook wel aangeduid als het
Jeruzalem van Europa. In dit gebied wonen en werken veel orthodoxe joden die eigen winkeltjes hebben. Ook
veel synagogen bevinden zich hier.
De diamanthandel was in handen van de joodse gemeenschap. Zij hebben dus een grote rol gespeeld bij de
ontwikkeling van Antwerpen als handelsstad.
Na onze wandeling gaan we lunchen bij Hoffy's, koosjer restaurant. Dat maakt het Joodse verhaal in Antwerpen
pas compleet. Fijnproevers die eens iets anders willen, ontdekken een nieuwe culinaire wereld. Je geniet er van
de Jiddische traditionele kookkunst. In het sobere, stijlvolle restaurant ligt het accent op de koosjere keuken,
gebaseerd op eenvoudige middelen en verfijnde smaak. De gebroeders Hoffman serveren on de lunch. Bovendien
verstrekken ze graag uitleg over de joodse levenswijze en de traditionele gerechten.
Na deze bijzondere ervaring gaan we richting modebuurt.
Centraal in het hartje van de Antwerpse modebuurt ligt het ModeMuseum Antwerpen, kortweg MoMu. Het
museum toont wisselende thematentoonstellingen over een ontwerper of modehuis, of over een ander modegerelateerd thema. In de omgeving vind je ook tal van winkels en modehuizen van jonge ontwerpers, maar ook
van gevestigde waarden in de modewereld.
Na dit bezoeken gaan we terug richting hotel en halen de bagage op. We trekken huiswaarts vanuit het Centraal
Station (treinreis niet inbegrepen in de prijs).

Praktisch
Prijs: € 230 in tweepersoonskamer* met gescheiden bedden (TWIN)
Toeslag single + € 45 (slechts 4 kamers beschikbaar)
* heb je geen kamergenoot en wens je toch een kamer te delen. Geen nood. Er zijn nog andere vrouwen die dit
wensen te doen. Dit is één van de troeven van onze Femma-Vrouwenreizen.
Het volstaat op je aanmeldingsformulier aan te duiden dat je een tweepersoonskamer wil.
Hotel:
 Lindner Hotel & City Lounge (of gelijkwaardig)
Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen
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Direct achter het kathedraalachtige en absoluut bezienswaardige centraal station, in het Diamantenkwartier,
is het modern-casual Lindner Hotel & City Lounge een ideaal, zeer charmant hotel. Super centraal gelegen,
maar toch rustig. Hier ligt het levendige Antwerpen qua cultuur- & en winkelbeleving aan uw voeten!
Wat is in deze prijs inbegrepen:
 Kamer met ontbijt op dag 2
 avondmaaltijd op dag 1
 uitgebreide lunch op dag 2 bij Hoffy
 gegidste stadswandeling
 gegidst bezoek aan de Jodenwijk
 bezoek aan het Museum aan de Stroom
 Bezoek aan het Modemuseum
 hartelijke ervaren Femma-begeleiding
 BTW
 Verplichte gemeentebelasting
 premie garantiefonds
 annualtieverzekering
Wat is niet inbegrepen:
 middagsnack dag 1
 dranken aan tafel en onderweg
 persoonlijke uitgaven
 treinreis

Concept:
 We zoeken naar een goed evenwicht tussen ontdekken, cultuur en volop genieten. Het wordt een Femma-fun
fijn weekendje weg. De begeleidster zal niets ongemoeid laten om deze items tot hun recht te laten komen.
Femma-reisbegeleiding:
 Femma-Vrouwenreizen maken integraal deel uit van de werking van Femma.
 Het begeleiden van reizen wordt in Femma beschouwd als een vorm van vrijwilligerswerk, zoals alle andere
vormen van plaatselijke, provinciale of nationale inzet die de werking van Femma mogelijk maken.
 Elke reisbegeleidster werkt onbezoldigd mee. Wat men graag en belangloos doet, doet men beter.
Dat garandeert een buitengewone inzet en gedrevenheid en een groot enthousiasme.
 De begeleiding staat gedurende deze reis ten dienste van de groep.
Treinreis:
 Je koopt zelf op voorhand je eigen ticket. Er zijn zoveel mogelijkheden en prijsverminderingen
(weekendbiljet).
 Afspraakplaats voor de groep is station Antwerpen Centraal ( uur van bijeenkomst 9:00, onder
voorbehoud). Wie inschrijft krijgt enkele weken voor afreis, alle laatste informatie toegestuurd.
Documenten:
 Identiteitskaart
 Europees verzekeringskaartje
Geld:
 Euro
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Bagage:
 Valiesje of reistas. Beperk je bagage voor je eigen comfort. Je bent zelf verantwoordelijk voor het dragen van
je bagage.
 Rugzakje
Kledij:
 Comfortabele kledij, stapschoenen.
 Speciale outfit voor ’s avonds hoeft echt niet.
 Voorzie toch best iets tegen de regen.
Annulaties:
Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren.
Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande
percentages voor de terugbetaling.
Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert
 Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom
 Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom
 Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom
 Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom
 Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom. Indien je niet komt
opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom
Kan je een beroep doen op een annulatieverzekering ?
Femma heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. Via die verzekering kunt u in veel
gevallen nog een deel van uw kosten terugvorderen. Voorwaarden voor een vergoeding door DVV zijn o.a. dat het
moet gaan om een geldige annulatiereden. Voor meer info, zie Verzekeringen.
Verzekeringen:
 Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen.(DVV – C-11/1520.250/02-B)
 Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en strafrechtelijke borgstelling is
inbegrepen (DVV – polis C-15/0182.700/00-B)
Een uittreksel uit de algemene polisvoorwaarden kan je op aanvraag bezorgd worden.
Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art. 36 van de wet van
01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 – een verzekeringscontract afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij DVV verzekeringen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis
in het gedrang komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.
Hoe Inschrijven?
Je kan inschrijven via onze website www.femma.be, via een mail naar vrouwenreizen@femma.be of via telefoon
02 246 51 15. Op het web kan je het programma vinden: print dit, zodat je weet wat je mag verwachten.
Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief met 2 overschrijvingsformulieren, één voor het betalen van het
voorschot en één voor het saldo. We krijgen wel graag je mailadres en/of telefoonnummer om je vlot te kunnen
bereiken bij problemen.
Ongeveer twee weken voor de reis ontvang je van het secretariaat een brief met de laatste mededelingen.
Het wordt een schitterend femma-fun en gezellig weekend!
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