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Op bezoek in Doornik
Zaterdag 17 november 2018
Doornik. Een stad die bijna in één adem met Tongeren vernoemd wordt. Doornik is na
Tongeren de oudste Belgische stad en werd eveneens door de Romeinen gesticht.
Niettemin kende Doornik haar hoogtepunt in de late Middeleeuwen toen kooplieden via
handel in laken en wandtapijten welvaart in de stad brachten.
De lakenhalle is een overblijfsel uit deze tijd. Het belfort dateert al van het einde van de
13° eeuw. En de kathedraal is nog een eeuwtje ouder. Wie van historische gebouwen
houdt, komt in Doornik ongetwijfeld aan z’n trekken.

Soltero denkt ook aan de snoepers en boekte een smulwandeling. Tijdens een twee uur
durende wandeling in de binnenstad proeven we o.a. van een “gâteau Clovis”, “Palets de
Dames” en “Ballons de Tournai”.
Het "tijdschema" ziet er ongeveer als het volgt uit :
14u 00
16u 00
17u 00
18u 15

: Vertrek aan de toeristische dienst
: Bezoek (en beklimming) Belfort
: Kleine stadswandeling (maximaal 5 km)
: Avondmaal in restaurant l’Impératrice (rue des Maux 12B)
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Afspraak
Zaterdag 17 november 2018 om 14u
Dienst Toerisme Doornik
Place Paul-Emile Janson 1

Parkeren
•

Op de Grote Markt : https://www.cityparking.be/fr/steden/tournai/
• Op een boogscheut van de Grote Markt : https://www.q-park.be/nlbe/parkeren/doornik/grand-place/

• Op een kilomter van de Grote Markt : Quai Andrei Sakharov (gratis
parking)
Opmerking : ik neem de Grote Markt als referentiepunt omdat de sneukeltocht en de stadswandeling hier
eindigt en zowel het Belfort als het restaurant hier liggen. De Dienst Toerisme bevindt zich op enkele
honderden meters van de Grote Markt.

Openbaar Vervoer
Het treinstation ligt op een kilometer van de Grote Markt.

Inschrijven
Inschrijven doe je door 15 € (leden) of 18 € (niet-leden) over te schrijven naar
rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB) , op naam van “Soltero” , met
vermelding “ACT /Doornik/resto : ja/nee/GSM-nummer. Belangrijk : recuperatie van het
inschrijvingsgeld bij annulatie na de inschrijvingsperiode is mogelijk tot 2 dagen voor de
activiteit .

Uiterste Inschrijvingsdatum
Woensdag 7 november 2018

