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Citytrip Sint-Truiden en omgeving 

 3 dagen/2 nachten 
 31/03 – 02/04/2021 

Reisnummer: 795092 
 
Proef de sfeer van weleer in prachtig historisch erfgoed: slaap in een kasteelhotel en dineer in het 

kasteelrestaurant. Hier is het vorstelijk genieten. Dit alles gecombineerd met het bezoeken van nog enkele 

interessante bezienswaardigheden in de buurt, maakt dat dit een onvergetelijke driedaagse zal worden! 

Dag 1 Zelzate - Sint-Truiden – Borgloon  
 
Vertrek in de ochtend richting Kasteel van Ordingen. Deze feeërieke plaats is tevens ons 4*-hotel tijdens deze 
boeiende citytrip. De decoratieve kasteelruimtes bieden zeer comfortabele en luxueuze kamers. Alle kamers en 
suites zijn ingericht door grootmeester decorateur Pieter Porters. Dit staat garant voor een tijdloos, stijlvol en 

weelderig design. Bovendien harmonieert het design met 
de middeleeuwse architectuur van het kasteel. We 
maken er kennis met onze groep en de ervaren 
begeleiding en zetten hier onze bagage af. Daarna 
vertrekken we met onze  touringcar richting Borgloon 
voor een rondleiding in de gerestaureerde stroopfabriek. 
Eén van de laatste restanten van de industriële 
verwerking van fruit tot stroop. In deze unieke industrieel 
archeologische site ontdekken we het verhaal van het 
Haspengouwse fruit en de verwerking ervan. ’s Middags 

voorzien we een lunch en in de namiddag ligt de nadruk op de fruitgeschiedenis, het fruit en  de bloesems. 
We maken een prachtige  rondrit door Haspengouw langs de boomgaarden en de 
kleine typisch Haspengouws kerkdorpjes en kastelen met enkele leuke tussenstops.  
We bezoeken een  Haspengouws wijndomein, verder naar het o zo unieke kapelletje 
van Helshoven – Helsheaven en we sluiten af met een bezoek aan het 
wereldberoemd ‘doorkijkkerkje’, schitterend gelegen in het glooiend landschap van 
Haspengouw. Terug naar ons hotel voor de check-in en het gastronomisch 
avondmaal. 

Dag 2 Sint-Truiden – Maastricht – Gingelom Sint-Truiden 
 
Vooraleer we aan ons programma beginnen, starten we de dag met een heerlijk ontbijt. In de voormiddag houden 
we halt in Maastricht. Deze schitterende stad gelegen aan de Maas is een vat vol geschiedenis, kunst en cultuur. 
We maken een verkennende wandeling in de historische binnenstad en genieten van een vrij moment voor onze 
vrije lunch. In de namiddag  rijden we door aan ander deel van Haspengouw  via Alden Biesen  en passeren we 
kasteeldorpjes zoals Gors-Opleeuw, Schalkhoven, Vliermaalroot en Kortessem richting  Regalys  te Gingelom . 
hier kweekt men de Haspengouwse groene asperges die we kunnen degusteren na ons bezoek. We sluiten deze 
mooie dag  af met een bezoek aan de Bloesembar in Velm. 
Daarna terug naar ons prachtig verblijfshotel voor ons diner en overnachting.  
 
Dag 3 Sint-Truiden – Zelzate  

 
Na het ontbijt begeven we ons naar  het historische centrum van Sint-Truiden: de hoofdstad van 
Haspengouw én de stad van Trudo ! 665, dat is het ‘geboortejaar’ van Sint-Truiden. Aan de 
oevers van de Cicindria stichtte Trudo – een edelman – een kerkje. Deze groeide stap voor stap 
uit tot een abdij. In de daaropvolgende eeuwen werd Sint-Truiden een welvarend 
bedevaartsoord en handelscentrum en heeft het eeuwenlang een stille sleutelrol gespeeld in de 
geschiedenis. Vandaag is Sint-Truiden een bruisende marktstad waar het sfeer en gezelligheid 
troef is. We maken er een stadswandeling en we laten ons meevoeren naar een ver verleden. 
Middeleeuwse monumenten en eeuwenoude bouwwerken liggen als juweeltjes verspreid in de 
stad. Het is dan ook de 6de monumentenstad van Vlaanderen. U spendeert de lunch in een plek 
naar eigen keuze alvorens we de terugreis richting Zelzate aanvangen.   

 

 



 

 

Prijs per persoon: € 599,00 

Deze prijs omvat: 

 Transport per luxe touringcar gedurende 3 dagen  
 Ervaren Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf 
 2 overnachtingen in Hotel Kasteel van Ordingen**** op basis van halfpension 
 2 x ontbijt met bubbels  

 2 gastronomische avondmalen (3 gangen met hapjes)  

 Alle vermelde bezoeken en ingangen 
 Lunch dag 1 met inbegrip van drank 
 Bezoek aan het wijndomein en aspergekwekerij 
 BTW, taksen en garantieverzekering 

 

Deze prijs omvat niet : 

 Vrijblijvende fooien  
 Annulatie- en bijstandsverzekering  : € 38,00 

 
 

 
Inschrijving en storting voor leden die ingeschreven zijn voor de reis naar Madeira: 
bijkomend 199 €/pp  te storten vanaf 01/11/2020 t/m 16/11/2020. 
Andere leden kunnen ook inschrijven mits betaling van 599 €/pp 
 
Annulatie en bijstandsverzekering = 38 €/pp 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 van Vriendenkring Sidmar, met 
vermelding van: 
795092-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
 
 

 

Algemene opmerkingen 

➔ Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. gepubliceerd op onze 
website www.ctt.be. 

➔ De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke 
omstandigheden. 
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