
 

 

 

                                             

 

Clubuitstap met de bus naar de kerstmarkten te Arras ( Fr ) en Amiens ( Fr) 

Zaterdag 17 december 2022 

Sinds 2019 is het geleden dat we nog een busreis – clubuitstap hebben georganiseerd. Dit 
jaar nemen we opnieuw de draad op, maar in een winters tintje…. 
 
Zaterdag 17 december starten we de dag met een ontbijt in het clublokaal ( grote zaal ) 
om 08h30 om daarna om 10h00 richting Arras ( Frankrijk) te vertrekken.  
 
De stad  Arras wordt omgetoverd tot CITE DE NOEL – op de Grande place, de Place des 

Héros – op de Place de la Gare en de Placed’Ipswich, waar overal verspreid zich de 

typische kerstchalets in een sfeervolle omgeving bevinden. Vooral de mooi versierde gevels 

op de Grande Place trekken de aandacht ! Het is hier heerlijk vertoeven en … genieten van 

‘Kerst in Frankrijk’.  

Vrij middagmaal in ARRAS. In de late namiddag gaat het dan richting Amiens. 

“ Parfums d’Hiver “ – zoals de kerstmarkt in Amiens genoemd wordt, is goed voor 2 km en 

meer als 135 kraampjes !  

Het is een echte sprookjeswereld waar je in ondergedompeld wordt. Het hoogte- en 

orgelpunt van deze ‘kerstuitstap’ is om 19h30 het lichtspektakel bewonderen van de in 

prachtige kleuren gehulde kathedraal. voorzien van de mooiste versieringen! Het hoogte- 

en orgelpunt van deze prachtige ‘KERSTUITSTAP’ 

 Inbegrepen in de prijs : ontbijt in de club - programma zoals hierboven beschreven - gids 

voor de volle dag en vervoer uitgevoerd in een luxe autocar voorzien van alle comfort. 

 

Praktisch : Kostprijs per persoon : 45 € 

               : Maximum aantal deelnemers 30 personen ( Bus 30 personen). 

               : Voorrang strikt aan leden van de club. Vrienden of familie zijn ook welkom  

                 indien plaatsen nog vrij. 

               : géén reserveringslijst, betaald = deelname ( leden). 

Einde inschrijvingen: Woensdag 30 november 2022 ( gestort op de clubrekening of cash  

                                bij de secretaris. 

Kledij:  Warme Vrijetijdskledij. 

 

Tijdig inschrijven is de boodschap, Ho..Ho..Ho…..it’s Christmas ! 

 

( Let op: Door omstandigheden kan deze uitstap altijd worden geannuleerd !) 

 

 

Namens het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland. 
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