
                                                              

 
 

 
 

We reizen met een touringcar (48 personen) van Oad 
 

REIS- EN VERBLIJFKOSTEN: € 190,00 p.pers 
TOESLAG VOOR EEN 1-PERS. HOTELKAMER: € 99,00 

 
VANAF 1 DECEMBER TOT 15 JANUARI OVER TE MAKEN OP 

 

  ING-Rekening nr 622632 t.n.v. P.G.den Hengst 
  

 
Eerst na ontvangst van de betaling en in volgorde van de 
binnenkomst van betalingen wordt je naam genoteerd op de 
officiële deelnemerslijst.  
Leden en donateurs kunnen vanaf 15 januari 2011 introducés 
uitnodigen om aan de reis deel te nemen indien op die datum 
nog niet alle plaatsen in de bus bezet zijn. 
Bij 48 betaald hebbende leden, donateurs en introducés kunnen 
wij na 20 januari 2011 de optie op de reis bij de Oad omzetten in 
een definitieve boeking. 

Denk om het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering !!! 
 
Er hangt een intekenlijst aan het info-bord in de gang naar de bar. 
 
De reis- en excursiec.ie: Peter den Hengst en Peter van Steenwijk. 



 
SCHETS PROGRAMMA 

donderdagmorgen 17 maart om 8.00 uur vertrek uit Zwolle - 
aankomst in Metz in de namiddag 
vrijdag 18 maart: in Metz – Musée National d’Art Moderne 
(= dep. Centre Pompidou), kathedraal St-Etienne (vensters 
Chagall), Musée de la Cour d’Ore (kunst en geschiedenis), 
centrum Metz + bezienswaardigheden (restanten uit 
Romeinse tijden, oude gebouwen etc.) 
zaterdag 19 maart: om 9.00 uur per bus naar Nancy. 
Nancy = "Capitale de l'Art Nouveau" = veel Jugendstil / Art 
Nouveau in Musée des Beaux-Arts / L'École de Nancy 
(meubilair, glas-, beeldhouw- en schilderkunst, sieraden), 
in en aan woonhuizen en grotere gebouwen (= architectuur 
– ex- en interieur), in tuinaanleg. Mogelijk is een Art 
Nouveau-wandeling door het centrum van Nancy te 
organiseren. Ca 20.00 uur terug naar Metz 
 
Rond 1900 was Nancy samen met Parijs het centrum van de art nouveau in 
Frankrijk. Onder aanvoering van Emile Gallé, een bekende glaskunstenaar, 
keramist en meubelontwerper, ontstond in deze Noord-Franse stad een heel 
eigen variant van de art nouveau. De naam van deze stroming, École de Nancy, 
was afgeleid van de art nouveau-school die Gallé in 1901 oprichtte. Met de École 
streefde Nancy Parijs voorbij als centrum van de art nouveau. 

 
Zondagmorgen 20 maart: ca 10.00 uur vertrek uit Metz – 
verwachte aankomst in Zwolle ca 17.30 uur 
 
Binnenkort bevat onderstaande site gedétailleerde informatie  betr. het 
programma 
http://factorywall.wikispaces.com/Factorywall+949 
de reis- en excursiec.ie: Peter den Hengst en Peter van Steenwijk 


