Het kloppende hart van Europa?
15-18 september 2019

Straatsburg

vierdaagse Doorbraakreis met enkele
unieke ontmoetingen onder begeleiding
van hoofdredacteur Pieter Bauwens.

Wijndegustatie van klassewijnen op het landgoed bij Marcel Deiss p.5

De pareltjes van Nancy p.4

Gezellige steegjes in Colmar p.5

Prachtige kathedraal van Straatsburg p.6
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Onze reisbegeleider stelt voor

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van
Doorbraak, hij schrijft over communautaire politiek,
Vlaamse beweging, vervolgde christenen en het Vaticaan.

Journalistieke interesse in de
Raad van Europa, de artikels
daarover kan u nalezen op
Doorbraak, bracht me al
enkele keren in Straatsburg.
Een stad waar de
geschiedenis van Europa
samengebald wordt, maar
ook een stad waar vandaag
Europa een grote rol speelt.
Het Europees Parlement
vergadert er één keer per
jaar in een Europees paleis.
Een beetje verder ligt het
Europees Hof voor de

Rechten van de Mens, er
eerder bescheiden bij. Wat
verder ligt de stad, met
Duitse charme en Franse flair.
Een topbestemming voor
een Doorbraakreis denken wij.
Een reis waar we de sterke
punten van Doorbraak
kunnen uitspelen: politiek,
geschiedenis cultuur, en met
een persoonlijke toets.
Ik kijk er alvast heel erg naar
uit.
Pieter
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Nancy- col du Bonhomme - Illkirch

15 SEPTEMBER
Vertrek
Vertrek uit Antwerpen en via Brussel,
Luxemburg & Metz naar Nancy, de
oude hoofdstad van de hertogen van
Lotharingen. Middagmaal en bezoek
aan de 18de-eeuwse Place Stanislas en
de Arc de Triomphe.
Nadien over de prachtige Col du
Bonhomme, St.-Dié, Raon-l’Etape en
Baccarat, gekend om haar
kristalindustrie richting Illkirch.
Ontmoeting en lezing door Lukas De
Vos over de uitdagingen voor Europa
en de EU.

Avondmaal en overnachting in ons
hotel D’Alsace***

Stanislasplein bij nacht
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Neptunus fontein in de winter

Doorbraakmedewerker
Lukas De Vos
(1949) is
senior
journalist
(VRT,
knack.be), docent, essayist. Hij
volgt al decennia het
Europees Parlement en de
Europese politiek. Recente
boeken: ‘Land! Land!'(2011);
‘Heen’ (2012); ‘Ivo Michiels
Poortwachter Woordwachter’
(2013); ‘Met Thrillend Oog’
(2016); ‘Apache, Niet Zomaar
een Indianenverhaal’ (2017).
Europakenner,
Aziëdeskundige, filmspecialist
(Snapshots VVF).

Colmar - Haut-Koenigsbourg - Bergheim

16 SEPTEMBER

Colmar

Haut-Koenigsbourg

Na het ontbijt brengen we een
bezoek aan het pittoreske Colmar.
De kleurrijke vakwerkhuizen in de
wijk "La petite Venise", het
Unterlinden Museum met het
gekende Issenheimer Altar en de
St-Martinkerk vormen de grootste
troeven van Colmar. Nadien
middagmaal. In de namiddag
volgen we de noordelijke
wijnroute en rijden langs Le
Hohwald en heel wat andere
typische wijndorpjes. We maken
eveneens een spectaculaire rit
naar de imposante HautKoenigsbourg. Onderweg bezoek
aan het wijnhuis Marcel Deiss in
Bergheim waar we tevens een
aantal klassewijnen proeven.
Avondmaal en overnachting in
ons hotel D’Alsace.
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Straatsburg

17 SEPTEMBER

Ontbijt. In de voormiddag bezoek
aan het Europees Parlement.
Ontvangst door een Vlaams EUparlementslid*.
Een bezoek aan het Europees
Parlement is een uitgelezen manier
om meer te weten te komen over de
werkzaamheden van het parlement
als spreekbuis van de burgers van
de Europese Unie en over de invloed
die het heeft binnen Europa en
daarbuiten.
Middagmaal. Nadien verkenning van
de stad.“La petite France” is de
oudste wijk van de stad. Dit eilandje
in de rivier de Ill was vroeger de wijk
van de looiers, die de dierenhuiden
in de stroom schoonspoelden. Nu is
“La Petite France” samen met de
kathedraal, de toeristische
trekpleister bij uitstek. De wijk met
zijn kronkelige steegjes en oude

vakwerkhuizen, zijn bruggen en
oude molens, heeft een heel eigen
charme weten te behouden.
Terug naar ons hotel en ‘meet and
greet’ met een ander EUParlementslid.*
Avondmaal en overnachting.

* De namen van de parlementsleden
(van verschillende partijen) die ons
zullen ontvangen kunnen we pas na
de verkiezingen bekendmaken.
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Kaysersberg
18 SEPTEMBER
Kaysersberg
Ontbijt. We rijden naar één van de
mooiste dorpjes van de Elzas:
Kaysersberg, geboorteplaats van
Albert Schweitzer die in 1952 de
Nobelprijs voor de vrede in
ontvangst mocht nemen. Het
dorpje staat vol oude
vakwerkhuizen in prachtige
kleuren en opgefleurd met grote
bloembakken vol geraniums die
erg mooi gerestaureerd zijn. De
kleine straatjes ademen de sfeer
van weleer uit. De terugrit gaat
langs Pont-à-Mousson, Metz, het
Groothertogdom Luxemburg en
Brussel naar uw vertrekplaats.

Hôtel d’Alsace *** in Illkirch
Hotel d'Alsace Strasbourg Sud ligt in het
centrum van Illkirch. Dit hotel biedt
accommodatie en een spa en bevindt zich op
drie minuten wandelen van het culturele en
conferentiecentrum Illiade. Alle kamers
bieden wifi en een flatscreen tv met
satellietzenders. Elke kamer heeft een eigen
badkamer met een inloopdouche en een
föhn.
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Prijs per persoon in dubbel kamer: € 650
Toeslag éénpersoonskamer: € 175.
Inbegrepen
• De rondreis in vol pension. (3x ontbijt,4x lunch, 3x avondmaal)
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden
• Luxe autocar met ervaren chauffeur.
• Begeleiding door Doorbraakredacteur Pieter Bauwens
Niet inbegrepen
• Dranken en persoonlijke uitgaven.
• Verzekeringen (Annulering: 5,4% of all-in (annulering + bijstand +
bagage): 6,5%)
Algemene voorwaarden
• Zie geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.
Annuleringsvoorwaarden
• Tot 60 dagen voor vertrek: 10%
• Tot 31 dagen voor vertrek: 25%
• Minder dan 31 dagen voor vertrek: de volledige reissom
Inschrijven via doorbraak.be/reizen/Straatsburg

In samenwerking met Reizen De Lathauwer. Licentie 6127

