
 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.30 u 05.30 u 05.30 u 05.45 u 05.00 u 06.00 u 05.30 u

DAG 1
’s Ochtends vertrekken we in Herentals richting de Franse grens. On-

derweg naar Troyes maken we een tussenstop in Reims, één van de 

meest belangwekkende steden van kunst en geschiedenis. Ze dankt 

haar roem aan de kathedraal en de daaraan verbonden herinnering 

aan de kroningen van de Franse koningen. De kathedraal, het Palais 

du Tau en de Basiliek Saint-Remi behoren tot het Werelderfgoed van 

de Unesco. ’s Avonds hebben we ons diner in het hotel. Zij die willen 

maken vanavond nog een kennismakende wandeling door het mooie 

Troyes.

DAG 2
Na het ontbijt vertrekken we naar het eerste museum van Camille 

Claudel. Hier, in Nogent-sur-Seine kwam de artieste als adolescente 

in 1874 de beeldhouwer Alfred Boucher tegen. Zijn steun was door-

slaggevend voor de carrière van Claudel. De 40 stukken die hier ten-

toongesteld staan, geven gelegenheid tot een totaalontdekking van het 

artistiek parcours van deze merkwaardige artieste. ’s Middags lunchen 

we vlakbij het museum in een plaatselijk restaurant. Daarna rijden we 

naar het Château de la Motte Tilly, gebouwd in 1754 als vakantiehuis 

en volledig bemeubeld. Het bijhorende park is 60 ha groot en is ge-

klasseerd als ‘Jardin remarquable’. Terug aangekomen in Troyes geniet 

u van vrije tijd of een wandeling met onze gids. Het diner vanavond 

regelen we in een restaurant in Troyes.

DAG 3
We starten onze dag in Troyes, ‘la magnifique’, een 16e eeuwse stad. 

Zelfs de huidige vorm van de stad is de rechtstreekse erfgename van 

die scharnierende eeuw tussen de Middeleeuwen en de Renaissan-

ce. Het historische hart van de stad heeft de typische vorm van een 

champagnekurk, een mooi voorteken van wat de beroemdste wijn 

ter wereld zou worden en die toevallig net in deze contreien wordt 

gemaakt.  Na onze lunch in een plaatselijk restaurant rijden we door 

naar de abdij van Clairvaux. Let op dat u hier zeker uw identiteitskaart 

bij heeft. We krijgen hier een geleid bezoek en zien welke rol de abdij 

in de geschiedenis gespeeld heeft. Zo is de abdij de laatste jaren, ja, 

zelfs tot op heden als gevangenis gebruikt. Op dit moment wordt 

dat hoofdstuk afgesloten en wordt volop geïnvesteerd in de restaura-

tie van de abdijgebouwen. We sluiten onze dag af bij het traditioneel 

champagnehuis Drappier. Na de rondleiding mogen we drie champag-

nes proeven. Avondmaal in een restaurant in Magnant. 

DAG 4
‘s Ochtends vertrekken we richting Essoyes. In het centre Renoir wor-

den we ondergedompeld in het leven van de schilder Renoir, één van 

de bekendste inwoners van het dorp. In het museum wordt met au-

diovisuele technieken het leven verteld van Renoir. Daarna maken we 

door het kleine, charmante en pittoreske Essoyes een wandeling van 

het museum naar het kerkhof waar de schilder en zijn familie begraven 

ligt. We wandelen als het ware in de voetsporen van de artiest. We 

lunchen in Essoyes en zetten daarna koers richting Balnot-sur-Laignes 

waar we het moderne champagnehuis Gremillet bezoeken. Ook hier 

proeven we! Het diner vanavond genieten we in het hotel.

DAG 5
Gepakt en gezakt checken we uit en stappen we in de bus. Die brengt 

ons terug huiswaarts, maar niet zonder in Laon te stoppen. Laon is niet 

de grootste, maar wel de meest merkwaardige stad van het departe-

ment Aisne. Het oude stadsgedeelte ligt op een heuvel van 181 meter 

hoog. De kathedraal uit de 12e eeuw is zeker de moeite waard. Handig: 

vlak naast de kathedraal, in Hotel Dieu, is de toeristische dienst gevestigd. 

In de loop van de avond komen we thuis weer aan.
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HOTEL ROYAL
half pension
Gelegen in het centrum van Troyes, waardoor u op loopafstand de gezellige 
historische kern bereikt. De mooi klassiek ingerichte kamers bieden airconditioning, 
televisie en een eigen badkamer. Het vlot georganiseerde restaurant van het hotel 
serveert lekkere regionale gerechten. In de bar geniet u van lekkere cocktails.

Incl. middagmalen dag 2-3-4, dranken bij de maaltijden, 
bezoeken, proeverijen en inkomgelden.

5 DAGEN   TROYES

AFREIS: 26 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 595,-
Toeslag single: € 125,-
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