
BUSREIS PARIJS 
 

31 maart – 1april -  2 april 2023 
 
 

GEPLANDE EXCURSIES: 
(Vrijdag en zaterdag en zondagochtend 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. + 16:00 u (Flory Poels) 
 
In het 92e département (Hauts-de-Seine), dichtbij Parijs, zijn vele interessante 
wandelingen te maken. Na Boulogne-Billancourt (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.          
                                                                                                                                                

 

              
 
Bezoek aan 1e arrondissement en de Bourse de Commerce.  + 16:00 u (Nico 
Nelissen) 
 
Naar het 1e arrondissement met bezoek aan La Canopée (arch. Rudi Ricciotti), de 
Nelson Mandela-tuin (arch. Philippe Raguin), kunstwerken van Henri de Miller en de 
Saint-Eustache. Aansluitend bezoek aan de Bourse de Commerce. Dit voormalige 
beursgebouw bevat tegenwoordig de ‘Collection Pinault’ van de Fondation Pinault, 
een stichting die de omvangrijke en kwalitatief hoogstaande private kunstverzameling 
van de Franse zakenman François Pinault 
beheert. Het gebouw is recent gerenoveerd en 
intern aangepast door de internationaal 
vermaarde Japanse architect Tadao Ando 
(entree ca € 14,- p.p.) 
 
 
 
 
 
 



Zaterdagochtend, keuze uit: 

 
Wandeling in het 16e arrondissement.  9:00 u (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. 9:00 u (Nico Nelissen) 
 
Bustocht naar 12e en 13e arrondissement waar kennis wordt gemaakt met de meest 
recente architectuurprojecten van Parijs, te weten de nieuwbouw van de Campus 
Sorbonne Nouvelle  à Paris (arch. Christian de Portzamparc), La Tour de la biodiversité 
gebaseerd op ecologische principes (arch. Edouard François), de nieuwbouw van de 
Siège Le Monde Group Headquaters (arch. Shøhetta) en de silhouet bepalende Tours 
Duo (arch. Jean Nouvel). Zo mogelijk gebruiken we een consumptie op het dakterras 
van een van de torens. Daarna rijden we naar het 1e arrondissement, waar we kennis 
nemen van het heropende La Samaritaine, na een jarenlange restauratie en uitbreiding 
(arch. SANNA; arch. Edouard François). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Musée National de Céramique in Sèvres. 9:00 u (Flory Poels) 
 
Met de metro naar Pont de St. Cloud. Wandeling door het Parc de St. Cloud, dat 
gerekend wordt tot een van de mooiste parken van Europa. Het pronkstuk is wel La 



grande Cascade. Daarna bezoek aan het Musée National de Céramique in Sèvres. 
Dit museum toont bijna 50.000 objecten uit alle eeuwen en heel veel landen van de 
wereld. Deze verscheidenheid komt tegemoet aan ieders smaak. Wij bekijken die 
porselein- en aardewerk collectie. Entrée: € 8 

 
 

 
 

Lunch op eigen gelegenheid 
 
Zaterdagmiddag, keuze uit: 
 
 
Musée d'Orsay,  Manet/Degas 14:00 u (Josine de Groot) 
 
Bij deze tentoonstelling worden Manet en Degas samengebracht, schilders met veel 
overeenkomsten, met name in de keuze van hun onderwerpen: caféscènes, 
paardenraces, prostitutie. Beiden waren van wezenlijk belang voor het ontstaan van 
het impressionisme (1860 -1880). Hun vriendschap ontstond tijdens de oorlog van 
1870 en de Commune, bij het ouder worden ontstaat er echter verwijdering: er zijn 
verschillen in smaak, manier van leven, in het zoeken van erkenning voor hun werk. 
De tentoonstelling werpt een nieuw licht op het ontstaan van het impressionisme en 
leert ons veel over twee belangrijke ikonen van deze stroming. 
Entrée: € 16 
 

 
 
 

https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g1072112-d232123-r371186339-Musee_National_de_Ceramique_de_Sevres-Sevres_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html


Musée Albert Kahn 14:00 u (Flory Poels) 
 
Met de metro naar Boulogne Billancourt. Bezoek aan de nieuwbouw (2022) van het 
Musée Albert Kahn (arch. Kengo Kuma) met bijzondere (Japanse, Engelse en 
Franse) tuinen. (Entree € 8,-). Eventueel gevolgd door bezoek aan Musée des 
Années Trente. (Entrée € 7,-) Albert Kahn (1860-1940), was een rijke bankier, die 
zijn geld inzette voor een beter begrip tussen volkeren. Hij liet fotografen alle landen 
van de wereld in beeld brengen, hetgeen gebundeld werd in Les Archives de la 
planète. Dit materiaal wordt getoond in het museum. Begin van de kleurenfotografie. 
 

 
 

 
Musée Nissim de Camondo. 14:00 u (Nico en Andrea Nelissen) 

 
Bustocht naar 8e arrondissement met bezoek Musée Nissim de Camondo. Tijdens 
de rit citaties uit het werk van Edmund de Waal: Brieven van Camondo door Andrea 
Nelissen (entree ca € 12,- p.p.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondagochtend, keuze uit: 

 
 
bezoek aan 2 markten: Marché des Enfants rouges en Marché d’Aligre 
9:00u (Flory Poels) 

 
Bezoek aan de oudste overdekte markt (1615 ) van Parijs, de Marché des Enfants 
Rouges. Daarna aan de Marché d’Aligré (eind 18e) en de overdekte Marché 
Beauvau-St. Antoine (1843). 
 

 
Musée de Cluny. 9:00 u (Nico Nelissen) 

 
Bustocht naar het Musée de Cluny; musée national du Moyen-Âge, met speciale 
aandacht voor het recent geopende Pavillon d’accueil (arch. Bernard Desmoulin) 
(entree op eerste zondag van de maand gratis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondagmiddag, gezamenlijk programma 
 
 
14.00 uur Vertrek uit Parijs. Op weg naar huis stoppen we even buiten Parijs in 
Auvers-sur-Oise, waar Vincent van Gogh zijn laatste levensdagen heeft 
doorgebracht. We wandelen langs de plekken die aan hem herinneren. 
16.00 uur Vertrek naar Nijmegen 
22.00 uur Aankomst in Nijmegen 

 

 



Praktische informatie 
 
Inschrijven: 
Inschrijven vóór 25 januari 2022. 
De inschrijvingen worden op volgorde van aanmelden behandeld. Er zijn 38 plaatsen 
beschikbaar. 
 
Data: 
Weekend van 31 maart , 1 en 2 april 2023 
 
Vertrek: 
Vrijdagochtend om 8:00 uur vanaf de Spoorstraat, Nijmegen 
 
Terugkomst: 
Zondagavond + 22:30 / 23:00 uur 
 
Vervoer: 
Met luxe touringcar van reisbureau Toonen 
 
Kosten: 
€ 355 p.p. (voor leden en cursisten) 
€ 375 p.p. (voor introducés)   
op basis van busreis, 2-persoonskamer met douche/toilet en ontbijt (lunch, diner en 
overige uitgaven zijn voor eigen rekening). 
Er zijn slechts enkele één-persoonskamers beschikbaar: toeslag: € 65 
 
Hotel: 
Hotel Campanile Paris 19 La Villette 
147-151 Av. de Flandre 
75019 Paris 
tel: +33 1 44 72 46 46 
metro : Corentin Cariou, lijn 7 
 
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 is verplicht 
 
N.B.: 
U dient over een goede lichamelijke conditie te beschikken en in staat te zijn aan de 
excursie deel te nemen en een wandeling van minimaal 2 uur te kunnen maken. 
 
Onvoorziene omstandigheden kunnen het mogelijk maken dat er wijzigingen 
aangebracht moeten worden in het programma. We zullen dan echter zorg dragen 
voor een passende invulling van het programma. 
 



 
Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt vóór eind januari bericht.  
 
Na bevestiging van deelname maken we een inventarisatie van uw keuze voor de 
deelname aan de diverse programma onderdelen. 
 
Na bevestiging van deelname dienen de deelnemers het reisgeld vóór 10 februari 
2023 te hebben voldaan op:  
 
IBAN: NL10INGB0000947045 
t.n.v. Stichting Alliance Française Nimègue, te Nijmegen 
o.v.v reis Parijs 
 
 


