
BUSREIS PARIJS 
 

25 - 26 - 27 maart 2022 
 
 

GEPLANDE EXCURSIES: 
(Vrijdag en zaterdag heeft u de keuze uit meerdere programma’s. De 
bijkomende kosten van vervoer, entrees van musea en monumenten, 

maaltijden etc. zijn voor eigen rekening) 
 

Vrijdagmiddag, keuze uit: 
 
Wandeling in Clichy-la-Garenne (Flory Poels) 
 
In het 92e département (Hauts-de-Seine), dichtbij Parijs, zijn vele interessante 
wandelingen te maken. Na Boulogne-Bilancourt (2009) en Suresnes (2019)  is nu 
Clichy-la Garenne aan de beurt. Trefwoorden: Art nouveau, Art déco, l’Oréal, les 
Entrepôts du Printemps, Le stylo Bic.          
                                                                                                                                                

 

              
 
A la recherche du street-art parisien (Tracy van Poppel) 
 
Hoewel het dertiende arrondissement niet direct een toeristische trekpleister lijkt te 

zijn, is het een waar openluchtmuseum voor de liefhebber van street-art. Onder de 

naam Boulevard Paris 13 zijn er meer dan 35 (misschien al wel 50) kunstwerken te 

zien – vaak vele tientallen meters hoog - van Franse en internationaal bekende 

kunstenaars. We gaan op zoek naar een deel van deze kunstwerken, waarvan de 

meeste aan de boulevard Vincent Auriol liggen. Als we er niet genoeg van krijgen, 

wandelen we door tot Spot 13, een openluchtgalerie van tijdelijke graffitikunst door 

jong en oud. Vergeet uw fototoestel niet!  

 



Actuele tentoonstelling (Josine de Groot) 
 
Bezoek aan een actuele tentoonstelling. In januari hoort u welke dit zal zijn. 
Entrée: volgt, indien bekend 
 

Bourse de Commerce (Nico Nelissen) 
 
Bezoek aan de voormalige Bourse de Commerce, dat na een spectaculaire 
verbouwing in 2021 geopend is als museum. Te zien is de privécollectie van de 
Franse miljardair François Pinault met werk van onder andere Damien Hirst, Jeff 
Koons, Piet Mondriaan, Picasso, Andy Warhol en Takashi Murakami. 
Entrée: €18 

 

 
 
 

 
Zaterdagochtend, keuze uit: 

 
Wandeling in het 16e arrondissement (Josine de Groot) 
 
Vanaf de Jardin du Ranelagh dalen we af via de levendige rue de l’Annonciation en 
het voormalige dorpje Passy met het musée Balzac naar de Pont Bir Hakeim en de in 
de Seine gelegen Allée des Cygnes. Afwisselende tocht met natuur, geschiedenis en 
mooie doorkijkjes op de lager gelegen rive gauche. 
 

 
 



 
Recente architectuurprojecten (Nico Nelissen) 
 
Met de bus maken we een rondrit langs enkele recente architectuurprojecten in 
Parijs, zoals het ontvangstgebouw van het Musée de Cluny (5de), Hôtel Meininger 
(12de), Institut d’audition (12de), Bureaux Airtime (13de), École maternelle (13de), 
Siège Le Monde (13de) (arch. Shohetta), Parc de la Porte Pouchet (17de). 
 

 
 
Musée National de Céramique in Sèvres (Flory Poels) 
 
Met de T2 gaan we naar halte Parc de St Cloud. We lopen door dit prachtige park naar 
het musée de Céramique. Dit museum toont bijna 50 000 objecten uit alle eeuwen en 
uit heel veel landen van de wereld.  
Deze verscheidenheid komt tegemoet aan ieders smaak. Wij bekijken die porselein- 
en aardewerk collectie.  
Entrée: € 8 

 
 

 
 



Dans les îles de Paris (Tracy van Poppel) 
 
Wandeling over de Quais langs de Seine en door de Rues van het Île Saint-Louis 
met informatie over wat op het eiland en vanaf het eiland te zien is, of juist 
verscholen ligt achter de prachtige voordeuren. Als het lukt, bezoeken we de kerk St 
Louis, drinken we koffie met iets lekkers bij Berthillon en steken we de brug St Louis 
over naar het Île de la Cité om via kleine straatjes, langs bekende monumenten uit te 
komen op Place Dauphine en de Pont Neuf.  
 

 
 

 

 
Zaterdagmiddag (vanaf 14:00 u), keuze uit: 
 
Musée Albert Kahn (Flory Poels) 
 
Vanuit het musée de Sèvres lopen we naar het Île Séquin voor een lunch. We zien 
de Seine Musicale en gaan via een nieuwe wijk naar een bushalte, waar we de gratis 
bus nemen naar het centrum van Boulogne-Bilancourt. We bekijken daar art-déco 
gebouwen, gaan met de bus verder om nog meer huizen in deze stijl te bewonderen. 
Tenslotte stappen we uit de bus bij het vernieuwde Albert Kahnmuseum. Indien weer 
open gesteld bekijken we de bijzondere tuin. 
Entrée €4 

 
 

 
 

 



 
Mosquée – Eglise Ste Etienne du Mont - Panthéon (Moniek Vingerhoeds) 
 
Bezoek aan drie bij elkaar gelegen toppers: de grootste Moskee van Frankrijk, de kerk 
Ste Etienne du Mont, gewijd aan de patroonheilige Ste Geneviève en het Pantheon, 
een imposant bouwwerk waar beroemde onderdanen van het Franse rijk begraven 
liggen. 

 
Entrée: € 14,50 

 

 
 

La Samaritaine (Nico Nelissen) 
 
Bezoek aan een van de grootste prestigeprojecten ooit: de verbouwing van het 
luxewarenhuis La Samaritaine. Na afloop vrij winkelen in dit luxe shopwalhalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zondagochtend en-middag (gezamenlijk programma) 
 
Auvers-sur-Oise  
 
In Auvers  bracht van Gogh de laatste maanden van zijn leven door. Een wandeling 
door het dorp laat ons o.a. verschillende plaatsen zien waar Van Gogh geschilderd 
heeft, de herberg waar hij verbleef en het kerkhof waar hij en zijn broer Theo 
begraven liggen. Een bezoek aan het Château d’Auvers geeft ons meer inzicht in het 
impressionisme. 
Entrée Château d’Auvers: inbegrepen in reissom 

 

 
 
Villa Cavrois 
 
Bezoek aan Villa Cavrois, gebouwd in de jaren 30, vertoont een sterk staaltje 
architectuur uit de 20e eeuw. Gele bakstenen en strakke lijnen, een voorbeeld van 
burgerlijke architectuur met als sleutelwoorden: lucht, licht, werk, sport, hygiëne. 
Entrée Villa Cavrois: inbegrepen in de reissom 
 

 
 
 

 
 



Praktische informatie 
 
Inschrijven: 
Inschrijven vóór 10 december 2021. 
De mensen die met de (geannuleerde) Parijsreis van 2020 mee zouden gaan krijgen 
voorrang bij inschrijving en tevens €50 korting op de reissom. Als er meer 
inschrijvingen zijn dan plaatsing in de bus wordt deelname door loting bepaald. 
 
Data: 
Weekend van 25 – 26 – 27 maart 2022 
 
Vertrek: 
Vrijdagochtend om 8:00 uur 
 
Terugkomst: 
Zondagavond + 22:30 / 23:00 uur 
 
Vervoer: 
Met luxe touringcar van reisbureau Toonen 
 
Kosten: 
€ 290 p.p. (voor leden en cursisten) 
€ 310 p.p. (voor introducés)   
op basis van busreis, 2-persoonskamer met douche/toilet, ontbijt en bezoek aan het 
château d’Auvers en Villa Cavrois (lunch, diner en overige uitgaven zijn voor eigen 
rekening). 
Er zijn slechts enkele één-persoonskamers beschikbaar: toeslag: € 75 
 
Hotel: 
Hotel Ibis Paris La Défense Centre 
4 Boulevard de Neuilly, 
92400 Courbevoie 
tel: +33 1 41 97 40 40 
metro : Esplanade de la Défense, lijn 1 
 
Introducé(e)s : 
Per persoon kan men één introducé(e) uitnodigen 
 
Verzekering : 
annulerings- / reis- en bagage-verzekering zijn niet bij de prijs inbegrepen 
 
Reisdocumenten: 
Een geldig paspoort en een vaccinatiebewijs is verplicht 
 
Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt vóór 15 december bericht.  
 
Na bevestiging van deelname dienen de deelnemers het reisgeld vóór 25 december 
2021 te hebben voldaan op:  
IBAN: NL10INGB0000947045 
t.n.v. Stichting Alliance Française Nimègue, te Nijmegen 


