
Met vertrouwen op reis!

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

Cultuurweekend naar Paleis Het Loo &
Fries museum
Het Loo eindelijk weer open en Franse
meesters in Leeuwarden

Na een jarenlange renovatie is Museum Paleis het Loo (17e eeuw) weer
geopend. En mooier dan ooit! Vakmensen uit de hele wereld werden
aangetrokken om tapijten te knopen, muren te bekleden met
verschillende materialen en plafonds te schilderen. De collectie werd,
sinds eeuwen, weer van dichtbij bekeken, vitrage werd met de hand
gerestaureerd, vloeren zijn weer zichtbaar zoals in de 17e eeuw,
kroonluchtersgeven nu Led-licht, er zijn liften en wifi. De collectie is
terug in het paleis! Kortom, reden genoeg om dit prachtige paleis
(opnieuw) te bezoeken. Dit doen we deze zomer in combinatie met
een bezoek – na een comfortabele overnachting op basis van
halfpension in het mooie Oranje hotel in het centrum van
Leeuwarden- aan het Fries museum. Daar is nog enkele weken de
schitterende tentoonstelling “à la campagne” – het Franse licht van

2 dagen vanaf
€ 325,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Bezoek aan paleis het Loo en Fries
museum inclusief entree

Overnachting, diner en ontbijt in
Oranjehotel **** in Leeuwarden

Toeristenbelasting

Afscheidsdiner in Stevensweert
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Maris tot Monet te bewonderen. Ontdek de invloed van het Franse
licht in de 19e eeuwse schilderkunst, met prachtige landschappen van
Franse meesters als Monet en Cézanne, maar ook Nederlandse
kunstenaars als Maris en Weissenbruch.

Van velden met klaprozen, lieflijke kusten en bloeiende boomgaarden
tot woeste golven, lage horizonnen en weides vol koeien. De
tentoonstelling met ruim 90 schilderijen en tekeningen laat zien hoe
het licht een belangrijke rol speelde in de kunst: de zonnestralen
schitteren op het water, het licht valt door de bladeren en de wind
danst op het doek. Aan de hand van publiekslievelingen en
onontdekte schatten van onder meer Cézanne, Monet, Pissarro,
Gauguin, Maris, Van Gogh, Sisley, Boudin en Weissenbruch maak je
een reis langs de artistieke ontwikkeling van de ‘Franse blik’ op het
landschap; van de school van Barbizon tot het (post)impressionisme.

In Leeuwarden is er op zaterdagmiddag – voor we terugrijden – nog
ruim vrije tijd zelf in te vullen én voor liefhebbers nog de gelegenheid
om een bezoek te brengen aan het indrukwekkende Princessehof.
Een prachtig keramiekmuseum met een enorme collectie. Hier is
overigens nu ook de onlangs vernieuwde tentoonstelling “Thuis bij
M.C. Escher” te zien is. De beroemde Friese kunstenaar werd in 1898 in
het Princessehuis geboren.

Tijdens de terugrit is er voor u in restaurant Int Brookx in
Stevensweert nog een afscheidsdiner (inclusief) gereserveerd.

Dag 1 - Heenreis

Vertrek tussen 07.00 en 8.30 uur vanuit uw Limburgse opstapplaats
naar Paleis het Loo. In de middag rijden we door naar Leeuwarden om
in te checken in het centraal gelegen Oranjehotel. Vrije tijd tot aan
het diner.

Dag 2 - Uitchecken, bezoek aan Fries museum en
terugreis met afscheidsdiner

Na het ontbijt bezoeken we om 11.00 uur het Fries museum.
Aansluitend kunt u zelf bepalen hoe u uw tijd in het mooie centrum
van Leeuwarden doorbrengt en of u een bezoek brengt aan
Princessehof. Vertrek uit Leeuwarden is om ca. 14.00 uur met
afscheidsdiner in Stevensweert.

Hotelinformatie

Hotel Oranje Leeuwarden ****

Dit 4-sterrenhotel ligt in het historische centrum van Leeuwarden.

Begeleiding door Ria Freijser.

Exclusief
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Bijdrage SGR € 5,- per persoon

Reserveringskosten € 5 per boeking

Overige info
Met museumkaart of VIP
Vriendenkaart EUR 15,00 korting
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Het bevindt zich direct tegenover het treinstation. Er is gratis WiFi in
alle ruimtes. De gasten kunnen gebruikmaken van de bar/lounge en
het terras. Het is 800 meter naar het Fries Museum. De hotelkamers
zijn voorzien van airconditioning en koffie- en theefaciliteiten. De
badkamer is modern ingericht.

 

 

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 69,-

Hotel website: https://www.oranjehotelleeuwarden.com/en/?utm...
Hotel adres: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg, Leeuwarden,
Nederland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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