
 
 
 

 

  BELGIË EN PASSIESPEL 

21 – 29 Augustus 2020  

TOERPROGRAM 

Augustus 
Vr 21 JOHANNESBURG – AMSTERDAM  

Ons ontmoet mekaar om 20:10 by KLM se inweegtoonbanke op die O.R. Tambo-lughawe. 
Vertrek om 23:10 met KLM (Vlug KL 592) vanaf Johannesburg na Amsterdam.   

Sa 22 AMSTERDAM – BRUSSEL – BRUGGE 

Ons arriveer om 10:20 op Schiphol-lughawe in Amsterdam en vlieg om 13:45 met Vlug KL 1725 
na Brussel waar ons om 14:35 arriveer.  Brussel is die hoofstad van België en die administratiewe 
hoofkwartier van die Europese Unie.  Nadat ons ons bagasie gekry het wat van Johannesburg af 
deurbespreek is na Brussel, vertrek ons na Brugge waar ons die volgende twee aande in die 
hartjie van die Ou Stad tuisgaan. 

So 23 BRUGGE 

Brugge is een van Europa se mooiste stede en een van België se kroonjuwele!  In min ander 
stede is die voorkoms en ervaring van die Middeleeue so intens soos in hierdie sjarmante stad.  
Die kronkelende voetgangerstraatjies, romantiese bruggies oor die vele kanale (reien), dekoratief 
gerestoureerde gewelhuisies en museums vol kunsskatte in die historiese 'ou stad' is met reg 
opgeneem as 'n Unesco-wêrelderfenisgebied.  

Álles is egter nie Middeleeus nie.  Die Neo-Gotiese styl van die negentiende eeu is oral sigbaar 
soos in die sierlike Gotiese kerktorings.  Om by al die mooi plekkies uit te kom, is ons 
besigtigingstoer hoofsaaklik te voet.  Dit bied die ideale geleentheid om die Belgiese kultuur van 
nader te leer ken.   

Die res van die dag is vry vir inkopies en/of 'n opsionele kanaalvaart deur die Ou Stad.  Ons 
ontmoet weer as groep by die hotel vir aandete om 19:00.  Diegene wat wil, kan daarna 'n 
opsionele uitstappie na 'n teater oorweeg, in die stad ronddwaal of vroeg gaan inkruip. 

Ma 24 BRUGGE – DINANT – DURBUY 

Vanoggend ry ons van Brugge na Dinant en Durbuy in die oostelike deel van België.  Dit is twee 
van die mooiste plekke in daardie deel van België.  Dinant lê sowat 90 km suidwes van Brussel en 
het 'n bevolking van 13 544.   

Durbuy word in sommige kringe as die wêreld se kleinste stad beskou.  Dit het in 1331 stadstatus 
gekry en was gedurende die Middeleeue 'n belangrike handels- en nywerheidstad.  Vandag is die 
sowat 1 330 inwoners hoofsaaklik van toerisme afhanklik. 

Di 25 DURBUY – KARLSRUHE 

Ná ontbyt vertrek ons na Karlsruhe in Duitsland, waar ons oornag.  Karlsruhe is die naasgrootste 
stad in die Duitse provinsie Baden-Württemberg en het sowat 310 000 inwoners.  Die stad lê naby 
die grens tussen Duitsland en Frankryk.  

Onder die talle besienswaardighede is die Karlsruhe-kasteel.  Dis in 1715 gebou en die stad het 
rondom dié vesting ontwikkel. Verskeie monarge het daar gewoon.  Die kasteel is vandag 'n 
museum. 

Wo 26 KARLSRUHE – OBERAMMERGAU 

Ons reis vanoggend van Karlsruhe na Oberammegau vir die hoogtepunt van ons toer:  Ons 
spandeer twee nagte in die omgewing van Oberammergau.  

Do 27 OBERAMMERGAU (PASSIESPEL) 

Hierdie eg-Beierse dorpie is wêreldberoemd nie net weens die Passiespel nie, maar ook as 
gevolg van die pragtige muurskilderye, ongelooflike houtsneewerk en blommeprag in die dorp.  
Oberammergau is ook 'n gewilde wintersport- en kuuroord en is 'n paradys vir natuurliefhebbers.   
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Vanoggend het ons tyd om hierdie skilderagtige dorpie te verken en inkopies te doen.  

Vanmiddag breek die hoogtepunt van ons toer aan:  Die tienjaarlikse Passiespel!  Hierdie 
aangrypende uitbeelding van Jesus Christus se lyding, kruisdood, opstanding en hemelvaart word 
net elke tien jaar in Oberammergau aangebied.  Die eerste gedeelte begin om 14:30.  Tydens 
pouse word aandete in 'n plaaslike restaurant of gastehuis bedien.  Die tweede toneel begin om 
20:00 en duur tot 22:30.  'n Gratis pendeldiens is tussen ons hotel/gastehuis en die sentrum van 
Oberammergau beskikbaar.   

Vr 28 OBERAMMERGAU – MÜNCHEN – JOHANNESBURG 

Ons ry vanoggend na München en vertrek laatmiddag via Parys na Johannesburg.  

Sa  29 JOHANNESBURG 

Aankoms in Johannesburg ná 'n onvergeetlike droomtoer. 

 

Hierdie program is aan veranderings onderhewig indien onvoorsiene omstandighede dit noodsaak. 


