Dagtocht Lille met bezoek Musée La Piscine in Roubaix
Zaterdag 5 oktober 2019
Chers membres,
Dit najaar verzorgt de Alliance Française Breda een dagtocht naar Lille met een bezoek aan het
museum La Piscine te Roubaix. Een mooie gelegenheid om aan de Franse cultuur te snuiven en
te genieten van het prachtige culturele erfgoed. Het zwembad in Roubaix in Art Deco stijl biedt
tegenwoordig onderdak aan een prachtige kunstcollectie; de kunstverzameling alsook het
historische gebouw zijn een bezoek meer dan waard.
Vertrek: 7.45 uur Schoolakkerplein te Breda (Ginneken). U kunt op het plein gratis parkeren.
Aankomst Breda: rond 22.00 uur.

Kosten dagtocht: € 33,50 p.p.
U kunt uiteraard de gehele dag op eigen gelegenheid doorbrengen maar wij bieden u ook de
mogelijkheid om onder begeleiding van onze docenten de stad te verkennen, De wandelingen
worden tijdens de heenreis nader toegelicht.

Nieuw
Wij bieden u de mogelijkheid om een rondleiding (in het Frans) door het museum vooraf te
boeken. Het museum La Piscine is in het weekend alleen `s middags geopend dus zullen we eerst
naar Lille gaan en in de loop van de middag naar Roubaix waar we tot sluitingstijd van het
museum blijven. Via Lille rijden we weer terug naar Breda.

Extra kosten museumbezoek met rondleiding in het Frans: € 15,00 p.p.
Denkt u alstublieft nog aan het volgende :
•
•
•
•
•
•
•

We rijden rechtstreeks naar Lille dus neem indien gewenst iets te eten mee voor
onderweg.
U dient zelf zorg te dragen voor een reis- en/of annuleringsverzekering
Vergeet uw paspoort of identiteitskaart niet
De Alliance Française kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal, verlies of letsel
Voor verdere bepalingen over aansprakelijkheid zie onze Algemene voorwaarden lid 8
op www.afpb.nl/breda (onder Bienvenue).
Deelname aan de reis is pas mogelijk na volledige betaling van de verschuldigde reissom
Gezien het beperkt aantal plaatsen is de inschrijving in volgorde van binnenkomst van de
betaling. Bij overboeking of bij onvoldoende belangstelling wordt het geld teruggestort.

Contact:
Anja van der Bij
tel: 0634494446 (ook tijdens de dagtocht)

Aanmelden kunt u door deze mail terug te sturen met uw gegevens:

Naam:
Cursusgroep:
Naam introducé:
Telefoonnummers:

Dagtocht Lille:

x € 33,50 =

€

Bezoek la Piscine:

x € 15,00 =

€

Totaal bedrag €

Naam rekeninghouder:

Graag het bedrag voor 15 september over te maken op
NL13ABNA0520373510 tnv Alliance Française Breda
met vermelding ‘‘Lille’’ en uw naam.

