
NPB HEUVELRUG 

26 t/m 29 september 2014 

 

De overgang van Middeleeuwen  

naar Renaissance 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BqDhpSyUZLOuIM&tbnid=e2syAlpovCyuLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/verloren_schilderij_da_vinci_ontdekt/&ei=2XvmUqKjGcT70gXv8oDADw&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNFIXs0kpOtLT1VnPHAQisIswbjxVA&ust=1390922696080182
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z-cEPNGfGNyrmM&tbnid=JGhQGO8ZLIK26M:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinci,_Leonardo_da_1452-1519_Signature_from_the_Paintings_and_Drawings_08_Signature.jpg&ei=s2vrUsiXD8OQ0AWC24DoBQ&bvm=bv.60444564,d.ZG4&psig=AFQjCNGBsvxq1xZ4sY2g84Rt28lKccYrog&ust=1391246585900407


Programma 
 
Vrijdag 26 september 
 
8.00 uur vertrek van de Ludenkapel 
± 12.00 uur aankomst in Bouvines 
Bezichtigen kerk, rue Jeanne d’Arc. In Bouvines is één café L’Allumette, 515 rue Félix Dehau, 
200 meter lopen. 
Vertrektijd uit Bouvines wordt in de bus bekend gemaakt. 
± 17 uur aankomst in hotel IBIS Paris Pantin Eglise, 153 av. Jean Lolive, 93500 Pantin 
18.45 uur, lezing door Martin Roos in de ontbijtruimte van het hotel, op de eerste verdieping 
schuin links tegenover de lift 
19.30 uur verzamelen in de hal van het hotel. We gaan gezamenlijk naar het restaurant dat op 
50 meter van het hotel ligt. 
 
Degenen die daarna nog Parijs in willen, kunnen bij Hetty metrokaartjes krijgen tegen het 
gereduceerde tarief van € 1,-. 
 
Zaterdag 27 september 
 
8.00 vertrek met de bus van het hotel 
± 11.30 uur aankomst in Amboise. De bus parkeert vlakbij Clos-Lucé. 
We bezoeken het kasteeltje van Leonardo da Vinci, Clos-Lucé. Iedereen krijgt een plattegrond 
van het kasteel + park.  
Degenen die dat willen, kunnen op eigen gelegenheid het grote kasteel van Amboise bezoeken. 
Dit ligt op ± 10 minuten lopen van Clos-Lucé. Zelf de entreeprijs betalen. Wanneer je het 
entreekaartje bij Hetty inlevert, krijg je de entreeprijs van haar terug. 
14.45 uur vertrek uit Amboise 
± 15.45 uur aankomst in Blois 
Bezoek aan kasteel (buitenkant) en kathedraal 
17.00 uur diner in restaurant Le Maryland, 5 – 7 Place de la Résistance, 41000 Blois, tegenover 
de grote brug over de Loire. 
18.30 uur vertrek uit Blois 
± 21.15 uur aankomst in het hotel 
 
Zondag 28 september 
 
Iedereen heeft een dagkaart voor métro en bus in Parijs. 
8.45 uur, verzamelen in de hal van het hotel 
We gaan met metro 5 naar halte (eindpunt) Place d’Italie. Vandaar is het een paar minuten 
lopen naar de kerk, Temple de la Trinité, 172, boulevard Vincent Auriol. 
9.45 uur kerkdienst; daarna koffiedrinken met de leden van de Nederlandse kerk in Parijs. 
11.45 uur vertrek met de bus van de kerk 
± 13.45 uur aankomst bij het Château d’Ecouen. 
14.00 uur gaat het museum open, dus ervoor zorge dat we dan voor de poort staan. 
15.45 uur vertrek van het Château d’Ecouen 
± 16.15 uur, we worden afgezet bij het metrostation Porte de la Chapelle. 
Met métro 12 (richting Mairie d’Issy) tot halte Montparnasse-Bienvenüe 
Wanneer we nog voldoende tijd hebben, ga ik met degenen die dat willen, lopen (± 5 minuten) 
naar het laatste straatje van het oude Montparnasse van het begin van de 20e eeuw. 
Uiterlijk 17.30 uur, diner in restaurant Montparnasse 1900, 59 boulevard du Montparnasse. 
De koffie na het diner is voor iedereen cafeïnevrij. Jullie kunnen dus goed slapen. 
19.00 uur, einde diner. 
Terug naar het hotel met eerst métro 4 (richting Porte de Clignancourt) tot halte Gare de l’Est. 
Daar overstappen op métro 5 (richting Bobigny-Pablo Picasso) tot halte Eglise de Pantin. 



Maandag 29 september 
 
8.30 uur, vertrek met de bus van het hotel. Van tevoren moet de bagage ingeladen zijn. 
± 10.30 uur, aankomst in Amiens. Daar worden we voor de kathedraal afgezet. 
11.30 uur, vertrek uit Amiens 
± 15.30 uur, aankomst in Tongerlo 
Bezoek aan het Leonardo da Vincimuseum in de abdij 
16.30 uur vertrek uit Tongerlo 
± 19 uur aankomst bij de Ludenkapel 
 


