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Daguitstap zaterdag 27 april 2019 naar Antwerpen & RSL
Antwerpen: Van stad aan het water tot wereldhaven
In de voormiddag maken we samen met een havengids een tocht doorheen de haven
van Antwerpen. We bekijken er het reilen en zeilen van een wereldhaven met zijn
gigantische bedrijvigheid van laden, lossen, invoeren, uitvoeren, overslaan, transport… een
unieke gelegenheid om kennis te maken met deze enorme zeehaven.
Wist je dat…?
De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede haven in
Europa, na Rotterdam. In 2014 had de haven van Antwerpen een overslag van ruim
199 miljoen ton. Voor stukgoed is Antwerpen een van de grootste havens van Europa.
De haven is verbonden met de Noordzee via de Westerschelde. De haven van
Antwerpen speelt een belangrijke rol in de internationale handel.

’s Middags wordt ons een keuzemaaltijd aangeboden in ‘Hechi’ (ook vegetarisch mogelijk).
Niet alcoholische dranken zijn in de prijs inbegrepen.
In de namiddag bezoeken we het Red Star Line museum: Stap in de voetsporen van de
landverhuizers van weleer. Luister naar de verhalen van de 2 miljoen passagiers die met de
Red Star Line naar Amerika reisden op zoek naar geluk en een beter bestaan. Het museum
zuigt je mee met beklijvende getuigenissen. Ons hoogtepunt ? De toren! Deze uitkijktoren
weerspiegelt de ervaringen en de emoties van de reizigers, die vanop een torenhoge
oceaanstomers van Red Star Line uitkeken over Antwerpen.
(Wie een gegidst bezoek wenst in dit museum
gelieve dit mee te delen bij je inschrijving)
praktisch:
We reizen met een luxecar.
vertrek om 7u30 uur
op het kerkplein van Don Bosco
terug in Torhout om 19u00
ledenprijs ( bus, bezoeken, gids,...) €54 persoon
niet-leden betalen €70 (kinderen telkens halve
prijs)
Gebruik je kwb-kortingskaart !
inschrijven via: info@torhoutcontent.be
Schrijf meteen het gepaste bedrag over op
BE02 0689 3242 3540
inschrijven tegen 1 april 2019

