BEZOEK AAN MECHELEN OP 2DE PAASDAG, MAANDAG 28 MAART 2016.
Op maandag 28 maart 2016 gaan we met gids voor een historische wandeling door het
Belgische Mechelen.
Mechelen speelde een belangrijke en economische rol in de Bourgondische periode. De
Bourgondische periode (1400 – 1500) is de periode, waarin een groot deel van de Lage
Landen werden geregeerd door de hertogen van Bourgondië, die verschillende
afzonderlijke gebieden bijeenvoegden en tot een grotere eenheid begonnen te maken.
Vele historische gebouwen zijn toe te schrijven aan die tijd, zoals de SintRomboutskathedraal, de voormalige paleizen van Margareta van Oostenrijk en
Margareta van York, het paleis van de Grote Raad en nog veel meer.
Tijdens deze historische stadswandeling bekijken we ook de unieke muurschilderingen in
de Sint-Janskerk en/of de muurschilderingen in het Hof van Busleyden; een niet te
missen ervaring.
We vertrekken die dag om 11.00 vanaf de parkeerplaats aan het Willem Alexanderplein
te Teteringen. Kosten per auto € 25,00. De totale kosten van het aantal auto’s wordt
verdeeld over het aantal personen.
Er kan gratis geparkeerd worden aan de Zandpoortvest (1ste afslag Mechelen Noord) te
Mechelen; van daaruit is het een minuut of 10 lopen naar het centrum van Mechelen.
Tijd voor koffie met iets lekkers.
Om 13.30 uur worden we voor de historische wandeling van 2 uur onder leiding van een
gids verwacht in de onthaalruimte van het stadhuis aan de Grote Markt (bruine deur
rechtervleugel stadhuis/standbeeld Opsinjoorke). De kosten van deze rondleiding zijn €
78,00. De stadwandeling eindigt bij het toerismehuis “De Gulden Arent”, Hallestraat 24-6 te Mechelen.
Onder het genot van een drankje en hapje sluiten we de dag af.
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In verband met de definitieve reservering van de gids dient u zich uiterlijk 18 maart
2016 op te geven bij els
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