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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Veelzijdig cultureel weekend Straatsburg
& Metz
Beleef de Europese hoofdstad met hotel in
het centrum en bezoek aan Centre
Pompidou-Metz

Europa heeft zijn stempel gedrukt op het hart van Straatsburg- als
zetel van talloze Europese instellingen is Straatsburg het trotse
symbool van de democratische waarden. Maar Straatsburg is veel
meer dan dat. Wij nemen u mee naar dit pareltje onder de Franse
steden met hun sprookjesachtige oude centrum, heerlijk regionale
Elzasser keuken en musea die een bezoek waard zijn. Deze
multiculturele stad is rijk aan invloeden en staat garant voor een
perfecte mix tussen verleden en moderniteit. Kent u de hoofdstad van
de Elzas al? Dan wordt dit beslist een meer dan aangename
herhaling. Is het voor u de eerste keer? Dan laten wij u tijdens deze 3
daagse reis kennismaken met talrijke hoogtepunten van deze
bijzondere stad en regio. We verkennen het oude stadscentrum met
een lokale gids, zien Straatsburg vanaf het water en bezoeken een

3 dagen vanaf
€ 359,- p.p.

Vertrekdata
 1 september 2023
Gegarandeerde reis

€359

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

2 nachten o.b.v. logies met ontbijt in
hotel Ibis Strasbourg Centre
Historique
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wijnkelder. Op onze terugreis staat er ook nog een cultureel bezoek
aan de stad Metz op het programma inclusief entree tentoonstelling
Suzanne Valadon in Centre Pompidou-Metz en bezoek aan een van
de mooiste kathedralen van Frankrijk.

Dag 1 - Heenreis, stadswandeling o.l.v. gids in
Straatsburg

Vroeg vertrek vanuit de door u opgegeven opstapplaats. Na een
pauze onderweg arriveren wij rond de middag bij ons centrale hotel –
het Ibis Strasbourg Centre Historique, waar u twee nachten verblijft
op basis van logies en ontbijt. We laten de bagage achter en hebben
tijd om op eigen gelegenheid te lunchen. Vervolgens neemt een
Duitstalige gids u vanmiddag mee voor een anderhalf uur durende
stadswandeling door de historische wijk van Straatsburg, door de
oude voetgangersgebieden, van de kathedraal tot Petite France.
Tijdens deze tour ziet u Maison Kammerzell, Place Gutenberg, St.
Thomas’ Church, de oude leerlooiershuizen, de overdekte bruggen
(Ponts Couverts) en de Vauban-dam (Barrage Vauban), het
voormalige douanekantoor (Ancienne Douane), het oude slachthuis
(Ancienne Boucherie), Place du Château met het Notre-Dame
Museum en Palais Rohan. De wandeling eindigt bij een van de
beroemdste kerken van Frankrijk: de Notre Dame. U kunt deze
aansluitend op eigen gelegenheid en tempo bezoeken. De rest van de
middag en avond is ter vrije besteding. Er zijn tal van gezellige
restaurants in alle prijsklassen in het centrum van de stad.

Dag 2 - Boottocht op de rivier Ill en bezoek
wijnkelder Zeyssolff

Na het ontbijt hebben wij voor u een boottocht op de rivier Ill
gereserveerd. U vaart als het ware door een ansichtkaart en bekijkt de
stad van een heel andere kant. Van het centrum naar het Europees
Parlement, door de keizerlijke wijk Neustadt. Aansluitend krijgt u weer
vrije tijd om Straatsburg verder te verkennen, bijvoorbeeld om een
van de musea te bezoeken of om lang te lunchen op een van de vele
gezellige terrassen. ’s Middags wacht nog een bijzondere ervaring op
ons – onze touringcar brengt ons naar Gertwiller, ongeveer 30
minuten rijden, waar we de wijnkelder van de familie Zeyssolff
bezoeken. We worden ontvangen met een glas wijn om de proeverij
te beginnen en bekijken dan een informatieve video over het
wijnbereidingsproces van de Elzas. Aansluitend bezoeken we de
familiekelder uit 1850 en ontdekken de eeuwenoude eikenhouten
vaten die nog steeds gebruikt worden om wijn te maken. We
eindigen onze bezoek met de proeverij van verdere wijnen en met
een stuk kougelhopf (typische Elzasser tulband/cake). Een gids staat
gedurende het hele bezoek tot uw beschikking om uw vragen te

1,5 uur durende stadswandeling met
Duitstalige gids in Straatsburg

1 uur durende boottocht op de Ill

Bezoek aan wijnkelder Zeyssolff incl.
proeverij van 5 Elzas wijnen en stukje
kougelhopf (tulband/cake)

Entree Centre Pompidou-Metz incl.
tentoonstelling Suzanne Valadon

Bezoek aan Metz

Toeristenbelasting

Headsets (oortjes)

Reisbegeleiding door Ria Freijser

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Reserveringskosten € 5,- per boeking
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beantwoorden. Het bezoek en video is in het Engels. Als u – misschien
enigszins rozig – terug bent in de stad is de avond vrij te besteden.

Dag 3 - Bezoek Metz incl. Centre Pompidou-Metz
en terugreis

Na het ontbijt gaan de koffers de bus in en brengen wij u in pakweg
twee uur naar Metz voor een bezoek aan het revolutionaire Centre
Pompidou-Metz. Het gebouw is nagenoeg transparant en het dak is
geïnspireerd door een Chinese bamboehoed. Er zijn honderden
werken uit Parijs in bruikleen gegeven. Ons bezoek is inclusief entree
voor de tijdelijke expositie van het werk van Suzanne Valadon
(1865-1938), een beroemde Parijse kunstschilder – ooit begonnen (om
in haar onderhoud te voorzien) als schildersmodel en in die tijd ook
minnares van o.a. Renoir. Toen ze zelf begon te schilderen werd ze
niet alleen door hem maar ook door Henri de Toulouse-Lautrec en
Edgar Degas aangemoedigd en onderwezen. In 1894 exposeerde
Valadon voor het eerst op de Parijse salon. Ze werd het meest bekend
met haar kleurrijke naakten. Na het museumbezoek brengen wij u
naar het centrum van Metz, want de gotische kathedraal met
schitterende ramen van Chagall is een must-see. U heeft vrije tijd tot
16:30 uur, dan beginnen we onze uiteindelijke thuisreis.

Hotelinformatie

Ibis Strasbourg Centre Historique ***

Het 3 sterren hotel Ibis Strasbourg Centre Historique ligt op 10
minuten lopen van de historische wijken van Straatsburg. Het hotel
beschikt over 244 kamers met airconditioning, gratis WiFi, een bar
met 24 uurs snackservice en een restaurant. De kamers in het hotel
zijn modern ingericht, wel relatief klein, maar hebben alles wat nodig
is. Een continentaal ontbijtbuffet met zoete en hartige gerechten is
elke morgen inclusief.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer voor gehele reis : € 65,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/1428/index.nl.sht...
Hotel adres: ibis Strasbourg Centre Historique, Rue de Molsheim,
Straatsburg, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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