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Onze culturele reis naar Frankrijk

De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij
de papierversnipperaar. "Kan ik u helpen?",
vraagt een secretaresse. "Ja", zegt hij, "hoe
werkt dat ding?".

"Heel simpel," zegt ze, en ze pakt het dikke dossier en stopt het in
de versnipperaar.
"Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?"

Velen vroegen het… De kogel is door de kerk! Nu

rekenen we op voldoende inschrijvingen (minimum

30).

Onze reis gaat onder andere naar Provins, Fontaine-

bleau en Vaux-le-Vicomte.

Programma:

Donderdag 4 september 2014

Vertrek rond 7 uur op de parking te Weerde, mid-

dagmaal onderweg, aankomst te Provins en bezoek

aan de onderaardse gangen. Daarna een bezoek aan

de Grange aux dimes. Nadien naar het hotel Ibis te

Provins en diner in het hotel.

Vrijdag 5 september 2014

Ontbijtbuffet. In de voormiddag bezoeken we het

ŵĂĐŚƟŐĞ�ŬĂƐƚĞĞů� s ĂƵǆ-le-Vicomte ;ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ǌĂůĞŶ�

met aangepaste meubilair) en het koetsenmuseum.

Vrij middagmaal. Na de middag bezoek aan de mooie

uitgestrekte tuinen. Avondmaal in het hotel.

Zaterdag 6 september 2014

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Fontainebleau

voor een bezoek aan het mooie kasteel (binnen– en

buitenkant…). Vrij middagmaal. Nadien rijden we naar

Sens ĞŶ�ďĞǌŽĞŬĞŶ�ǁ Ğ�ĚĞ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ŬĂƚŚĞĚƌĂĂů�ĞŶ�ĚĞ�

leuke binnenstad. Avondmaal in het hotel.

Zondag 7 september 2014

Vandaag rijden we na het ontbijtbuffet weer naar 

Provins voor een bezoek aan de wallen en het oude

middeleeuwse stadje. Middagmaal ter plaatse (en

proef eens het lekkere rozenijs!). In de namiddag bekij-

ken we het spektakel “Légende des Chevaliers”.

Avondmaal in het hotel.

Maandag 8 september 2014

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Senlis voor een

bezoek aan het stadje. Na het middagmaal keren we

huiswaarts.

Zoals u merkt een mooi gevuld programma… De

moeite waard om te bezoeken, om mee te gaan en dus

om nu in te schrijven! En het is onder ons!

�Ğ�ĐƵůƚƵƌĞůĞ�ƌĞŝƐ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ

 We reizen met een autobus van “Reizen Lauwers”.

 Een Nederlandstalige gids reist met ons mee

 Deelnameprijs: 442 euro per persoon

(autobusverplaatsingen, hotel, ontbijtbuffet en 

avondmaal zijn inbegrepen. Dranken, middagmalen

en bezoeken zijn niet inbegrepen. Toeslag singleka-

mer: 140 euro.

 Voor de bezoeken moet je rekenen op een 80 à 100

euro extra per persoon af te rekenen bij het ver-

trek.

 �ǀ ĞŶƚƵĞůĞ�ĂŶŶƵůĂƟĞǀ ĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ͗�ϭϰ͕ ϳ ϱ�ĞƵƌŽ�ƉĞƌ�

persoon.

 INSCHRIJVEN ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�het voorschot 112

ĞƵƌŽ�ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŽŶ�;н�Ğǀ ĞŶƚƵĞĞů�ĚĞ�ĂŶŶƵůĂƟĞǀ ĞƌǌĞͲ

kering 14,75 euro per persoon) op rekening van

Neos Zemst (nummer zie vooraan) en dit vóór 15

februari 2014. Vermeld “Frankrijk + aantal persone-

ŶĞŶ�н�Ğǀ ĞŶƚƵĞĞů�ĂŶŶƵůĂƟĞǀ ĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ͟ ͘ ��ĂŶŬ�Ƶ͘

 t ŝĞ�ŝŶƐĐŚƌŝũŌ�ŽŶƚǀ ĂŶŐƚ�ůĂƚĞƌ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ�

infobrochure.

Fontainebleau

Vaux-le-Vicomte

Provins


