
vtbKultuur 4-daagse naar Metz, Nancy en Luxemburg 

van za. 20 juni tot en met di. 23 juni 2020 
Lotharingen of de Lorraine is een Franse regio in het noordoostelijk deel van Frankrijk. De regio 

bestaat uit vier departementen: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle en Vosges. In het noorden 

grenst de regio aan Luxemburg en België. In de toekomst zal Lotharingen onderdeel worden van de 

regio Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. De hoofdstad en grootste stad van deze regio is Metz. 

Andere grote en noemenswaardige steden zijn Nancy, Thionville, Toul, Verdun, Lúneville en Epinal. 

We bezoeken de stad Luxemburg, Metz en Nancy en de hoogovens van Uckange, laatste overlevende 

van de Franse staalindustrie. 

Programma 

 

Dag 1 
Vertrek richting stad Luxemburg. 

Aankomst en wandeling door Luxemburg stad. 

Vrije lunch. 

We bezoeken de Philharmonie en maken kennis met het MUDAM. 

Vertrek richting Metz, met aankomst in ons hotel. 

Avondmaal in hotel. 

Dag 2 
Bezoek Nancy 

In Nancy bezoeken we de oude stad en het Musée des Beaux Arts. Hier vinden we de glascollectie 

van Daum. 

Vrije lunch 

Nadien bezoeken we het “Ecole de Nancy” en het woonhuis van Louis Majorelle. 

Vandaaruit vertrekken we terug naar Metz voor het geboortehuis van Robert Schumann. 

Avondmaal te Metz. 

Dag 3 
We blijven vandaag in Metz. 

We bezoeken het centrum met al zijn pracht, we laten zeker niet het Centre Pompidou links liggen en 

gaan ook richting Arsénal. 

Ergens tussenin: vrije lunch 



In de late namiddag bezoeken we een wijnproeverij. 

Avondmaal in de stad 

Dag 4 
 

In Metz moeten we nog de kathedraal, Marché Couvert en enkele belangrijke plaatsen bezichtigen. 

Lunch 

We rijden richting Uckange. Hier bezoeken we de laatste van de vier hoogovens van de staalfabriek 

van Uckange. Deze hoogoven dankt zijn voortbestaan aan zijn plaatsing op de monumentenlijst in 

2001. U4 is het symbool van de industriële bedrijvigheid in het Fenschdal. 

Rond 16.30u vertrek huiswaarts. 

Inbegrepen 
De busreis, logies en ontbijt in Novotel Metz Centre 

De maaltijden inbegrepen in het programma zijn 3 avondmalen en 1 lunch de laatste dag. 

Het programma met de bezoeken in de tekst beschreven, evenals de nodige inkomtickets en gidsen. 

De begeleiding door Mw. Annie Meiresonne. 

Niet inbegrepen 
De maaltijden die niet voorzien zijn in het programma dit zijn 3 lunches. 

Drank aan tafel. 

De reis- en annulatieverzekering die we sterk aanraden. 

 

Prijs: 
549 euro in een tweepersoonskamer 

Toeslag éénpersoonskamer: 120 euro – beperkt beschikbaar 

Minimum: 22 personen – maximum 30 personen 

Deze cultuurtrip wordt georganiseerd voor leden van vtbKultuur. 

Een gezinslidmaatschap kost 10 euro per jaar. 

Let wel op! – Programmawijzigingen blijven wel mogelijk! – Inschrijven is vereist en pas definitief 

na betaling van het voorschot. 

Een programma van vtbKultuur Sint Katelijne Waver en Deurne/Berchem in samenwerking met 

Reisbureau De Polder, Antwerpen. 


