
                            

Beste Van Helmont-lid,

In samenwerking met de Geneeskundige Kring van Vilvoorde en HARNO, hebben 
de Vereniging Vlaamse Academici Brussel en het Doktersgild Van Helmont het genoegen 
jullie uit te nodigen op een driedaagse uitstap naar 

LOTHARINGEN
op 

vrijdag 27 april, zaterdag 28 april en zondag 29 april 2018.

We bezoeken o.a. de steden

METZ en NANCY
onder het motto:

VRIENDSCHAP, CULTUUR EN GASTRONOMIE
van Gotiek naar Art Nouveau

Twee steden: een wereld van verschil
Metz:  hoofdstad van Lotharingen, gelegen aan de Moezel, met een rijk Romeins en 
middeleeuws verleden, met zijn talrijke huizen opgetrokken in okergele steen, met zijn 
indrukwekkende gotische kathedraal met schitterende glasramen, met zijn prestigieuze 
Centre Pompidou, een opmerkelijke expositieruimte voor moderne kunst. 

Nancy: vroegere hoofdstad van Lotharingen, Ville Royale, Ville de l'Art Nouveau, 
wereldberoemd om zijn place Stanislas, het mooiste plein van Frankrijk, met zijn prachtige 
18e-eewse architecturale erfenis zoals het place de la Carrière en de place d'Alliance 
(UNESCO werelderfgoed), met zijn Art Nouveau verzameling in het museum van 'de 
School van Nancy' die uniek is in de wereld, met zijn macarons en zijn mirabellen, het gele
goud. 

Programma :
Dag 1 :  vrijdag 27 april 2018
7 uur :  vertrek vanuit Diegem met luxe-autocar met ontbijt en cava onderweg. 

11 uur :  begeleid bezoek en stadswandeling te Metz met als thema “Royaal en imperiaal 
Metz”.  We bezoeken o.a. de volgende bezienswaardigheden :  het centrum met zijn 
indrukwekkende middeleeuwse kathedraal St-Etienne, die de bijnaam kreeg  “Lanterne du 
Bon Dieu", met zijn weergaloos mooie glasramen (6500 m²) van de 13e  eeuw tot de 
moderne van Chagall ;  het Quartier Imperial met opvallend station ;  de place St Louis ;  
de porte des Allemands ;  de place de la Comédie...



13 uur :  Lunch in Metz

15 uur :  bezoek aan het unieke Centre Pompidou.  Sinds de komst van het gloednieuwe 
Centre Pompidou wedijvert  Metz met steden als Bilbao,  New York, Venetië, Londen en 
Parijs op het gebied van hedendaagse kunst.  Het witte dak van glasvezel en teflon, in de 
vorm van een enorme tent of Vietnamese hoed, overkapt 3 expositieruimtes gemaakt uit 
betonnen buizen.

17 uur :  vertrek naar Nancy

18 uur :  inchecken in het 4 sterren hotel "Mercure Stanislas", gelegen 5 rue de Carmes te 
54000 Nancy, in het centrum van Nancy op slechts 230 meter van de place Stanislas.

19.30 uur :  3-gangen diner in het centrum van Nancy.

Dag 2 :  zaterdag 28 april 2018
8 uur :  uitgebreid ontbijtbuffet

10 uur :  gegidste wandeling doorheen Nancy, Ville Royale, de stad van de Art Nouveau 
met de place Stanislas, het mooiste plein van Frankrijk, Unesco werelderfgoed, place de la
Carrière, place d'Alliance, Arc de Triomphe en het oude Palais Ducale.

12.30 uur :  Lunch in Nancy

14 uur :  gegidst bezoek aan de School van Nancy (Musée de l'Ecole de Nancy) met zijn 
botanische tuinen. Het museum probeert de sfeer van 1900 op te roepen.  Het toont een 
Art Nouveau verzameling die uniek is in de wereld.

19.30 uur :  3-gangen diner en overnachting in Nancy.

Dag 3 :  zondag 29 april 2018
8 uur :  uitgebreid ontbijtbuffet

9 uur :  uitchecken en vertrek naar Baccarat, het hart van het kristal.

10 uur :  bezoek aan de kerk van St -Rémy te Baccarat.  De kerk is een juweeltje van 
moderne kunst uit de 20e eeuw gebouwd uit beton, hout en kristal met achthonderd m² 
ramen uit baccaratkristal die 'het leven en het licht' symboliseren.   De ramen bestaan uit 
20.000 stukjes gekleurd kristal ingewerkt in beton.  Ze zijn uniek in de wereld en het 
geheel toont 150 verschillende tinten.

10.30 uur :  bezoek aan het museum van de 'Cristallerie de Baccarat'.  De naam is 
wereldwijd bekend en het lokaal geproduceerde kristal siert de meest prestigieuze tafels. 
De kristalfabriek van Baccarat was de enige ter wereld die uitzonderlijk grote stukken kon 
maken.  Baccarat hanteert vandaag toptechnologie.  Het museum bestaat uit 4 zalen.  Er 
staan zowel oude als hedendaagse voorwerpen tentoon.  Alle facetten van deze 
bijzondere kunst die er sinds 1764 beoefend wordt, komen er aan bod.  De stukken van 
Baccarat getuigen van een uitzonderlijk vakmanschap dat al generaties lang wordt 
doorgegeven.

12 uur :  lunch te Baccarat

14 uur :  bezoek aan Maison de la Mirabelle te Rozelieures met rondleiding, film, 
lichtspektakel in de belangrijkste ruimte van de distillerie.  Het bezoek wordt afgesloten 
met enkele proevertjes. 



16 uur :  vertrek naar Diegem via Thionville ("Theodonis villa" : één van de favoriete 
verblijfplaatsen van Karel de Grote) waar we op het gezellig marktplein met zijn arcaden 
nog iets kunnen nuttigen.

21 uur :  voorziene thuiskomst in Diegem

Dankzij de steun van de 4 verenigingen kunnen we deze unieke uitstap aanbieden aan 
de uitzonderlijke prijs van 550 euro (single +100 euro) per persoon.

Inbegrepen:
* heen en terugreis met luxe autocar voorzien van alle comfort
* ontbijt op de bus
* 2 overnachtingen in het 4 sterrenhotel met uitgebreid ontbijtbuffet
* 7 x gidsen
* 3 museumbezoeken
* 5 warme maaltijden met dranken (aperitief, wijn en koffie) inbegrepen ! 

Inschrijven bij Dr Houthuys 02/7204772 
of christelhouthuys@skynet.be.

Wij hebben 30 plaatsen die worden toegewezen op basis van datum van 
betaling van het voorschot van 250 euro per persoon vóór 15 februari 2018 op 
rekeningnummer BE80 4300 0665 3177 van VVA Brussel Prins Boudewijnstraat
128 te 1083 Ganshoren.

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze uitstap.
Het bestuur van VVA Brussel en van het Doktersgild Van Helmont

Deze activiteit wordt ingericht door de Vereniging Vlaamse Academici afdeling Brussel. De 
inschrijvingen gebeuren door storten op bankrekening nr. BE80 4300 0665 3177 van VVA Brussel.  

Betaal dus NIET op de bankrekening van het Doktersgild Van Helmont !


