
Met vertrouwen op reis!

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

Cultuurwinterreis naar Parijs
Driedaagse cultuurreis naar Parijs in
kerstsfeer

Altijd al een hit in ons aanbod: een lang weekend cultuur snuiven en
beleven in het in kersttooi uitgedoste Parijs. U logeert 2 nachten in
hotel Ibis Paris Alésia Montparnasse (14e) in de Rue des Plantes op
basis van logies met ontbijt. En zoals gewoonlijk mag u weer
bijzondere programmaonderdelen van ons verwachten! Lees in het
dag tot dag programma wat wij in dit eerste decemberweekend voor
u georganiseerd hebben.

 

Dag 1 - Heenreis en bezoek aan Musée d'Art
Moderne

Vertrek vanaf de door u gekozen opstapplaats en op comfortabele
wijze per luxe touringcar op weg naar de Franse hoofdstad. Bij
aankomst in Parijs brengen wij u na het inchecken in het hotel naar
het Musée D’ Art Moderne. Met bijna 15.000 werken
vertegenwoordigen de collecties van het Museum voor Moderne
Kunst in Parijs de rijkdom van de artistieke creatie in de 20e en 21e
eeuw en getuigen van de dynamiek van de hedendaagse kunstscene.

3 dagen vanaf
€ 354,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Bezoek aan Musée d' Art Moderne,
Musée Marmottan Monet incl.
tentoonstelling "Face au soleil",
Musée d'Orsay

Overnachting en ontbijt in Hotel Ibis
Paris Alesia Montparnasse ***

Toeristenbelasting

Begeleiding door Ria Freijser.

Exclusief

Versie: 18 March 2023/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 1



Met vertrouwen op reis!

U kijkt uw ogen uit. Het aanbod is immens én u kunt hier desgewenst
een hapje eten of koffie drinken in het prachtige restaurant waar alle
muren van waanzinnig mooie kunstuitingen zijn voorzien. Na dit
museumbezoek heeft u de rest van de dag/avond vrij te besteden.

(TIP voor de liefhebber: op deze vrijdag is het Louvre tot 21.45 uur
geopend).

U kunt nu op eigen gelegenheid de bijzondere wijk Montparnasse
verkennen.

Montparnasse en Saint Germain waren ooit symbolisch voor de
intelligentsia en de artistieke gemeenschap van Parijs. Ofschoon die
dagen voorgoed voorbij zijn kunt u er de sfeer van vroeger nog goed
proeven. Er zijn hier zovéél bezienswaardigheden te bewonderen dat
u tijd te kort zult komen! Onderstaand volgt een kleine opsomming:

* Het Cimetière du Montparnasse waar vele beroemdheden zijn
begraven zoals in willekeurige volgorde: Simone de Beauvoir, Jean-
Paul Sartre, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, Serge
Gainsbourg, Michèle Morgan, Marguerite Duras en  André Citroën.

* In het Musée Zadkine kunt u de permanente collectie bewonderen.

* Fondation Cartier ontworpen door architect Jean Nouvel.

* Tour Montparnasse: de bovenste verdieping (58e) bezit een
panoramisch restaurant en een terras met een schitterend uitzicht
over Parijs.

* Observatoire de Paris.

* Een wandeling door de Jardin du Luxembourg, het 24 ha grote park.

* In de Eglise Saint Germain-des-Prés rust de as van de filosoof René
Descartes.

* De Saint Sulpice, een grandioos bouwwerk. Het mooiste van de St.
Sulpice is Delacroix’ decoratie van de Chapelle des St. Anges waar hij
een jaar aan werkte.

Er is dus voor elk wat wils in en rond Montparnasse en Saint Germain.

 

Dag 2 - Bezoek aan Musée Marmottan Monet incl.
tentoonstelling "Face au Soleil" en vrije tijd in
Parijs centrum

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Bijdrage SGR € 5,- per persoon

Reserveringskosten € 5 per boeking

Overige info
Programma en tijden zijn onder
voorbehoud van wijzigingen.
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Vanochtend heeft u nog tijd om de vele mogelijkheden rond
Montparnasse te verkennen. De bus brengt ons naar het Musée
Marmotton waar we vanaf 12.00 uur terecht kunnen. Naast een toch al
bijzondere collectie is er nu ook de unieke expositie “Face au Soleil” te
bewonderen. Hiermee viert men de 150ste verjaardag van Claude
Monets ”Impression, soleil levant”. Een werk – uitzicht op de haven
door de mist – dat hij in 1872 vanuit zijn hotelraam in Le Havre
schilderde. Het wordt gezien als de meest illustere zonsopgang in de
kunstgeschiedenis. Werken van talrijke meesters: Dürer, Rubens,
Turner, Munch, Dix, Giordano, Freundlich en vele anderen zijn tijdens
deze bijzondere tentoonstelling te bewonderen! Na dit
museumbezoek brengt de bus u naar Le Marais in het centrum waar
u op eigen gelegenheid o.a. het gratis toegankelijke Musée Carnavalet
kunt bezoeken. Al sinds 1880 (!) hét museum voor de geschiedenis
van de stad Parijs. De rest van de middag/avond is vrij te besteden. In
Parijs is altijd wat nieuws te beleven want in de afgelopen jaren is een
aantal spectaculaire musea en gebouwen na grondige restauratie
weer geopend voor het publiek. Waaronder: Bourse de Commerce
Pinault Collection is door architect Tadao Ando verbouwd tot een
spectaculair museum voor moderne kunst.

Warenhuis La Samaritaine, in Art Nouveau-stijl, is sinds 1870 een
begrip in Parijs. Nadat het 15 jaar geleden is gesloten voor een grote
renovatie, is het inmiddels geopend als een extreem luxe
winkelcomplex. Het is een absolute must om dit gebouw aan de Rue
de Rivoli uitgebreid te bezichtigen.

Op een nader te bepalen tijdstip en plaats haalt de bus u weer op om
terug te gaan naar het hotel in Montparnasse. Uw reisbegeleiding
informeert u hierover.

Dag 3 - Bezoek aan Musée d'Orsay en terugreis

Na het ontbijt brengt de bus u naar het Musée d’Orsay. Deze dag is de
eerste zondag van de maand waarop alle staatsmusea gratis
toegankelijk zijn. Maar sinds dit jaar moet u wel individueel
reserveren, een groepsreservering is helaas niet mogelijk. Dat hebben
we gelukkig wel kunnen doen voor ons bezoek vanaf 09.30 uur aan
het Musée D’Orsay. Daar wordt onder de titel “Een gedicht over liefde,
leven en dood” een expositie gewijd aan niemand minder dan de
wereldberoemde Noorse schilder Edvard Munch (1863-1944). De
tentoonstelling toont 100 werken, tekeningen en prenten die de
diversiteit van zijn praktijk weerspiegelen. Dan is er in hetzelfde
museum dit jaar ook nog speciale aandacht voor Rosa Bonheur, een
echte dierenschilder die ook vaak boerenlandschappen schilderde.
Vanwege haar 200e geboortejaar is er een tentoonstelling die de
bijzondere werken van deze eigenzinnige kunstenares toont. Haar
levensechte werken zijn vaak groot van afmeting en tonen zowel
wilde dieren (ze had een leeuw als huisdier…) als taferelen met koeien,
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schapen, paarden etc. Mocht u op deze zondag nog andere
staatsmusea willen bezoeken, dan dient u zelf voor de reservering van
toegangstickets te zorgen. Graag maken wij u nog attent op het
Musée Hôtel de la Marine aan de Place de la Concorde, tot 1971 het
pied à terre van de generale staf van de marine. Na een grondige
restauratie is dit Parijse erfgoed weer toegankelijk voor het publiek.
Hier kunt u kennis maken met de Franse art de vivre die de 18e eeuw
ons heeft nagelaten. Een must see als u wilt ontdekken waar de
oorsprong ligt van de verfijnde Franse smaak en stijlen. Op een nader
te bepalen tijdstip wordt u op verschillende locaties in de stad
verwacht en kan om 17.00 uur (onder voorbehoud van wijzigingen) de
definitieve terugreis naar Limburg beginnen.

Hotelinformatie

Hotel Ibis Paris Alesia Montparnasse ***

Dit 3-sterrenhotel ligt in het wijk 14e arrondissement in Parijs. Het
hotel ligt op 7 minuten wandelen van het metrostation Alesia. De
moderne kamers van ibis Paris Alesia Montparnasse beschikken over
airconditioning en er is gratis WiFi in alle ruimtes. De gasten kunnen
gebruik maken van de bar/lounge en het regionale restaurant. Er
wordt elke dag een ontbijtbuffet geserveerd met zoete en hartige
gerechten.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamer : € 99,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/0959/index.nl.sht...
Hotel adres: ibis Paris Alésia Montparnasse 14ème, Rue des Plantes,
Parijs, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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