
PROGRAMMA 

LILLE   16-18 april 2020

        

Jubileumreis Via Latus

Lille, in het Nederlands ook bekend als Rijsel, ligt in het noorden van Frankrijk nabij de
grens met België. Het is de hoofdstad van Frans-Vlaanderen, van de regio Nord-Pas-de-

Calais en van het Noorderdepartement. Voor lange tijd is Lille het centrum van de Franse
textielindustrie geweest, tegenwoordig is het economische hart van het noorden van

Frankrijk en vind je er grote bedrijven. De geschiedenis van Lille is één van de dingen die
een stadsbezoek zo aantrekkelijk maken. Lille is respectievelijk onderdeel geweest van

Vlaanderen, de Spaanse lage landen en is pas sinds 1667 onderdeel van Frankrijk. De naam
Rijsel stamt uit de tijd dat Lille de hoofdstad van Vlaanderen was. Als u in Lille bent
waant u zich dan ook het ene moment in Vlaanderen en het andere moment in een

typische Franse stad. De architectuur is zeer wisselend, het oude centrum (Vieux Lille)
heeft een middeleeuws karakter terwijl het centrum veel moderner aandoet. Begin uw
bezoek aan Lille op het Grande Place; Hier kunt u ontspannen beginnen bij een van de
restaurantjes of terrasjes, maar vergeet ook vooral niet de prachtige gebouwen op dit

plein te bewonderen, bijvoorbeeld de 'Old Stock Exchange', met een knusse binnenplaats,
waar op doordeweekse dagen een boekenmarktje is gevestigd.



Vervoer

Per trein vanaf Breda naar Lille, traject met IC, Thalys en TGV met 2x overstap.

Station Breda  vertrek 13.42 uur – aankomst Lille Europe 16.53 uur 
(tijden onder voorbehoud)

Vervoer ter plaatse per luxe touringcar.

Bij aankomst transfer per touringcar naar het hotel. 
Inchecken en tijd voor een borrel.

Verblijf

Mercure Lille Centre Grand Place ****

Ligging
Gelegen in het stadscentrum op steenworp afstand van het Grand Place. Het hotel is gevestigd in 
een sfeervol authentiek pand. De ligging in het hart van Lille maakt het een prima uitvalsbasis voor 
een stedentrip en het bezoek van de oude binnenstad. 

Faciliteiten 
De kamers hebben allen airconditioning, televisie, een bureau, eigen badkamer, kluisje en 
koffie- en thee voorzieningen. Het hotel beschikt over gratis Wi-Fi, een 24-uurs receptie en 
een bar.



 

Programma

Dag 1 –  Donderdag 

Middag
Per trein vanuit Breda naar Lille.
Bij aankomst transfer naar het hotel en inchecken.
Na het inchecken, borrelen in de bar van het hotel of 
een café in de buurt.

Avond
Vanavond een gezamenlijk diner.

Dag 2 – Vrijdag 

Ochtend 
Na het ontbijt, een korte rit naar Villa Cavrois, hier volgt een rondleiding.  

De villa Cavrois, een werk van de architect Robert Mallet-Stevens, figuur van de modernistische 
stroming, werd tussen 1929 en 1932 in Croix ontworpen en gebouwd, als architecturaal manifest, 
voor Paul Cavrois, textielindustrieel uit het Noorden, en zijn gezin.In 1990 werd de villa 
geklasseerd als historisch monument, dankzij de mobilisatie van de burgers.In 2001 werd ze 
verworven door de staat. In 2003 startte de DRAC Nord-Pas-de Calais met gigantische 
restauratiewerkzaamheden. In 2008 werden ze overgenomen door het Centre des monuments 
nationaux en de werken zijn in de loop van 2015 voltooid. 



Aansluitend wordt een bezoek gebracht Palais des Beaux Arts.

Het Paleis voor Schone Kunsten in Lille is een bijzonder museum. Dit prachtige museum is na het 
Louvre in Parijs het belangrijkste museum van Frankrijk en heeft een indrukwekkende collectie 
kunst uit de 17e en 18e eeuw. 
In het imposante gebouw, dat in typisch 19e-eeuwse stijl is opgetrokken, zijn collecties van 
Europese schilderijen ondergebracht, alsook een kabinet met tekeningen en schetsen, een collectie 
antiquiteiten, een afdeling Middeleeuwen en Renaissance, keramiekverzamelingen uit de 17e en 18e 
eeuw, 19e-eeuwse Franse beeldhouwwerken en reliëfplaten uit de 18e eeuw. 

Middag
Na terugkomst eerst een gezamenlijke lunch in Lille. 

Daarna wordt met een gids te voet het oude centrum van Lille bekeken. 
We worden meegenomen terug in de tijd langs de monumenten en belangrijkste 
bezienswaardigheden, zoals het Palais Rihour, de Vieille Bourse en de Cathedral Notre-Dame de la 
Treille. Een ideale manier om de stad te leren kennen.

Avond
Vanavond een gezamenlijk diner. Daarna kan de avond worden afgesloten in een van de café's of 
bars in de buurt van het hotel.



Dag 3 –  Zaterdag 

Ochtend en middag 
Vanochtend wordt na het ontbijt uitgecheckt bij het hotel. Bagage kan in een aparte ruimte worden 
weggezet. 
We gaan naar de lokatie van de fietsverhuur en gaan met gids een fietstocht door Lille doen. 
We fietsen langs verschillende kenmerkende architectuurprojecten. 
O.a. de wijk Euralille, Maison Folie Wazemmes, L’Arboretum, Euravenir en Maison Stéphane Hessel. 

Nadat we de fietsen hebben ingeleverd, sluiten we het programma in Lille af met een gezamenlijke 
lunch. 
Vervolgens vertrekken we daarna met de touringcar terug naar Breda, waar we aan het einde van de 
middag zullen aankomen.


