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Sacré Charlemagne
zaterdag 6 september 2014
Beste vrienden,
Dit jaar is het 1200 jaar geleden dat keizer Karel de Grote
in Aken overleed.
De stad Aken organiseert om deze grote Europese figuur
te herdenken een aantal prestigieuze tentoonstellingen op
drie verschillende locaties in het stadscentrum. We
maken er kennis met het leven aan het Karolingische hof.
De bloei van kunst en cultuur in de Karolingische tijd
wordt aan de hand van kostbare kunstschatten zichtbaar
gemaakt.
Wij maken ook van de gelegenheid gebruik om de
historische binnenstad onder leiding van een
Nederlandstalige gids te ontdekken.
Niet zo ver weg en zeer interessant!
Dit is het programma van onze uitstap.
08.15 uur
10.00 uur
11.15 uur.
12.15 uur
14.15 uur
15.30 uur
17.00 uur
17.30 uur
18.00 uur

20.00 uur
Kostprijs :

Vertrek met bus aan het administratief centrum.
Bezoek aan de tentoonstelling “Machtscentra” in de kroningszaal van het
stadhuis, na een verfrissing.
Bezoek aan de tentoonstelling “Karel de Grote en de Kunst”.
Vrije tijd waarin men in de stad iets kan nuttigen.
Bezoek aan de tentoonstelling “Verloren schatten” in de schatkamer van de Dom
en bezoek aan de Dom.
Gegidste stadswandeling door Aken.
Vrije tijd.
Vertrek van de bus naar Vaals.
Avondmaal in restaurant Wilhelminatoren aan het drielandenpunt in Vaals. (Wij
werden daar in 2012 goed ontvangen).
Dit avondmaal (aperitief –voorgerecht –hoofdgerecht –koffie –een biertje of
frisdrank) is inbegrepen in de prijs.
Wil bij inschrijving specificeren wat je als voor- en hoofdgerecht kiest :
Limburgse rauwe ham met meloen (V1) of salade met tomaat/mozarella spiesje
(V2) en varkenshaasje met champignonsaus (H1) of duo van vis met
bieslooksaus(H2).
Terugreis ; aankomst in Herentals rond 21.15 uur.
59 € ; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas : 55 €.
In de prijs zijn alle bezoeken, de verfrissing en het diner inbegrepen.

Inschrijven vóór maandag 1 september door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en
storten van de verschuldigde som op onze rekening. Wil bij de aanmelding je menukeuze
opgeven.
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