
 
     

  Reis naar Pontoise en Auvers-sur-Oise 21 t/m 23 april 2023 

Programma   

Datum   Tijd (+/-)   Activiteit   

Vrijdag 21 april   7.00 uur    
7.30 uur   

Vertrek vanaf station Alphen aan den Rijn    

Vertrek vanaf station Gouda   
Een koffiestop onderweg (tijdstip afhankelijk van verplichte pauze 
chauffeur); meegebrachte lunch kan in bus genuttigd worden   

   15.00 uur   Pontoise et ses Souterrains of Le Secret des Vitraux (keuze) 

   18.00 uur   Check-in Hotel Campanile *** Pontoise-Cergy 

   19.00 uur   Diner in het restaurant van het hotel   

Zaterdag 22 april   Vanaf  
08.00 uur   

Ontbijt in het hotel   

   09.30 uur    Vertrek naar Auvers-sur-Oise 

   10.00 uur    Wandeling Vincent van Gogh 

   12.00 uur    Vrije tijd om te lunchen, winkelen, op een bankje zitten… 

   14.30 uur    Bezoek aan het Musée de l’Absinthe of het Atelier de Daubigny 
 

   16.00 uur    Bezoek aan het Musée de l’Absinthe of het Atelier de Daubigny 
 

   18.30 uur    Vertrek naar Pontoise-Cergy 

   19.00 uur    Diner in restaurant ‘Dans les Etoiles’  

   21.30 uur    Terug naar het hotel    

Zondag 23 april   Vanaf    
08.00 uur    

Ontbijt in het hotel     

   09.30 uur    Check-out hotel en vertrek naar Le Château d’Auvers-sur-Oise    

   10.00 uur    Rondleiding en tentoonstelling over impressionisme in het château 

   12.00 uur    Diner in het kasteelrestaurant    

   14.00 uur    Rondleiding met gids in de tuinen van het château 

 

   16.00 uur    Terugreis naar Nederland (halverwege ‘chauffeursstop’ van drie 
kwartier)    

   22.00-  
22.30 uur    

Aankomst in Gouda / Alphen    

   



 
   

   

   

Enkele sites om de voorpret te vergroten   
   

  

Hotel Campanile www.cergy-pontoise.campanile.com 

Château d’Auvers-sur-Oise  www.chateau-auvers.fr 

Maison-Atelier de Daubigny www.atelier-daubigny.com 

Musée de l’Absinthe  www.musee-absinthe.com 

Restaurant Dans les Etoiles  www.restaurant-dans-les-etoiles.fr 

Office de Tourisme Pontoise  www.ot-cergypontoise.fr 

Office de Tourisme Auvers-sur-Oise www.tourisme-auverssuroise.fr  

    

 

Aandachtspunten  

 

❖ Op de heenweg moet je zelf zorgen voor een lunchpakket in de bus. Zowel op de heen- als op de 

terugreis zal de chauffeur halverwege de rit drie kwartier stoppen bij een relais waar je iets kunt 

eten en/of drinken.  

 

❖ Op vrijdag 21 april kun je een keuze maken uit twee excursies: Pontoise et ses Souterrains of Le 

Secret des Vitraux. Kies je voor de wandeling door de souterrains, zorg dan voor goede 

wandelschoenen en warme kleding. De temperatuur onder de grond is ongeveer 12 graden 

celsius. Houd er ook rekening mee dat er trappen in de route zitten.  

 

❖ Op het inschrijfformulier vul je in of  je ook vlees en vis eet. Als je eenmaal een dieetwens hebt 

doorgegeven, dan kan die ter plaatse niet meer gewijzigd worden. 

 

❖ Er is een beperkt aantal éénpersoons kamers beschikbaar. Geef aan op het inschrijfformulier of je 

daar – met een toeslag – gebruik van wilt maken. 

 

❖ Deelnemers aan de reis dienen lid te zijn van de Alliance Française:  

 

o Ben je nog geen lid, dan moet je een lidmaatschap afsluiten. Dit geldt ook voor introducé(e)s. 

Bij de Alliance Française Gouda kost dat 25 euro per persoon per jaar; dit bedrag komt bovenop 

de reissom. Je kunt je opgeven via de onze site Lid worden – Alliance Française Gouda 

(alliance-francaise.nl). Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 augustus 2023.  

o Het lidmaatschap van een andere vestiging dan de Alliance Française Gouda is ook een erkend 

lidmaatschap. Vermeld wel even de naam van de vestiging op het inschrijfformulier.  

 

❖ Indien je na 1 december 2022 de reis wilt annuleren, dan heb je geen recht op restitutie van (een 

deel van) de reissom. Overweeg daarom om een goede annuleringsverzekering af te sluiten.  

 

❖ In geval van een eventuele corona-uitbraak zal een nieuwe datum voor de reis worden gezocht. Wil 

je alle risico’s vermijden, dan adviseren we je ook in dit geval een annuleringsverzekering af te 

sluiten die deze situaties dekt. 
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