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CHARLEROI 
EEN DAGJE STADSSAFARI 
 

 
Charleroi mag dan de reputatie van de lelijkste stad van het land hebben, ze is tegelijkertijd een van de meest 
fascinerende. De stad heeft echter een breed gamma aan wonderbaarlijke bezienswaardigheden in petto.  Ga mee 
op stadssafari en ontdek de ‘ghost metro’ en de meest deprimerende straat van België of bezoek een authentieke 
verlaten metaalfabriek.  Laat je verrassen door onbekende mysteries van de meest interessante postindustriële regio 
van Europa.  We denken natuurlijk ook aan de innerlijke mens. ’s Middags voorzien we een heerlijk lunch om op adem 
te komen van al de verschillende indrukken. Nadien zetten we de ontdekkingstocht verder en sluiten we de dag af 
met een streekbiertje.  
De stadssafari is een combinatie van wandelen en busvervoer. 
 
 

 
10u00 Onthaal van je groep aan het station van Charleroi Sud 
10u15 Start stadssafari  
12u15  Warme lunch  
14u00 Vervolg stadssafari  
16u00 Afronding met een streekbiertje 
16u30 Einde van de activiteit 
 
 

 
Deze daguitstap is in 2020 op aanvraag elke dag van de week mogelijk.  Je groep bestaat minimaal uit 20 personen.  
Kleinere groepen zijn mogelijk, maar er wordt wel een minimumprijs aangerekend.  Je kan uiteraard ook 
samenwerken met een andere kwb-afdeling.  Een eigen bus is aangewezen om de verplaatsingen binnen de regio 
vlot te laten verlopen. 
 
De reservatie moet minstens 10 weken vooraf gebeuren via het reservatieformulier dat je vanaf 1 juni 2019 kan 
downloaden op http://programma.kwbeensgezind.be. Hierbij moet je een vermoedelijk aantal deelnemers 
vermelden. Vermeld liever iets hoger dan te laag. In het laatste geval riskeer je immers dat het nieuwe aantal niet 
meer bevestigd kan worden. 
Het formulier stuur je per e-mail naar karine.smekens@govaka.be of naar Govaka & Pasar, Urbain Britsierslaan 5 – 
1030 Brussel. Van zodra alle reservaties voor je daguitstap bevestigd zijn, krijg je van ons een definitieve  
bevestiging per e-mail. Je ontvangt dan een bestelbon met de vraag tot betaling van voorschot (30% op basis van het 
doorgegeven aantal deelnemers). 
 
Drieweken voor de daguitstap bezorg je het definitieve aantal deelnemers. Wijzigingen zijn nadien niet meer 
mogelijk. 
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Richtprijs per persoon: 65 euro.  Inclusief gids, lunchmenu en lokale lekkernijen.  Exclusief: vervoer, dranken bij de 
maaltijden en eigen uitgaven. 
 
 

 
Deze activiteit kun je boeken via programma.kwbeensgezind.be. Via die website kun je je ook inschrijven voor de 
provinciale opleidingsmomenten. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


