Uitnodiging voor de excursie naar Luik ( België ) op 13 oktober 2022.
Beste Sed Vitae vrienden
In het voorjaar van 2020 hadden maar liefst 47 belangstellenden zich aangemeld voor de
excursie naar Luik. Helaas kon deze toen in verband met corona niet doorgaan. De
activiteitencommissie is heel blij dat we u deze bijzondere dag nu wel aan kunnen bieden.
Gaat u mee?
Luik is de grootste toeristische stad in Wallonië en bezit vele rijkdommen. De stad ligt aan
weerszijden van de Maas in een heuvelachtig gebied. We hebben een keuze gemaakt uit het
grote aanbod.
We beginnen de dag met ontvangst en koffie in het
VVV gebouw, de vroegere Vleeshal van Luik.
Aansluitend neemt een Nederlands sprekende gids ons
mee op een stadswandeling door een deel van het
historische centrum. Bijzonderheden o.a. Le Grand
Curtis, een museumcomplex waar we doorheen
wandelen, de Collegiale Sint-Barthlémy kapittelkerk
met het wereldberoemde doopvont, Montagne de
Bueren (trap), De Opéra Royal de Wallonie en
La Cité de Mirroir.
We eindigen de wandeling op de Place du Marché.
Tijd voor de lunch op eigen gelegenheid. Op de Place du Marché zijn er voldoende “tentjes”
waar u zelf een keuze kunt maken om wat te eten of te winkelen!
Na de lunchtijd verzamelen we ons voor het Hôtel de Ville, Place du Marché 2 en lopen we
naar de bus die ons ophaalt op Place Saint Lambert voor een korte rit naar
Museum La Boverie.
Voor het bezoek aan de
permanente collectie (met
werken van o.a. Magritte,
Picasso, Monet en Gauguin)
is een ticket in de prijs
opgenomen. Ook het
omliggende park is bij mooi
weer een bezoek waard.

Een laatste bijzondere
bezienswaardigheid in Luik is
het Station Guillemins (2009),
ontworpen door de
beroemde architect Santiago
Calavatra. Het is één van de
mooiste stations in Europa.
Vanuit Museum La Boverie
wandelen we over een
loopbrug naar het station.
Daar staat dan ook de bus die ons mee neemt naar Stein-Urmond waar we zullen dineren.

Kosten en aanmelding
De kosten voor deze excursie bedragen € 98,00 per persoon voor leden van Sed Vitae
(inclusief busvervoer, koffie/thee met gebak, stadswandeling, museumbezoek en diner).
Aanmelden : bij voorkeur per e-mail aanmelden bij francis.huisman@wxs.nl of telefonisch
(06 2233 9042) of per post: Francis Huisman, Elzenstraat 21, 5038 HB Tilburg.
Betalen : De kosten ( SV-leden € 98,00 en introducees € 103,00) graag tegelijk met uw
aanmelding overmaken naar bankrekeningnummer NL22 RABO 0320 3888 16 van Sed Vitae:
o.v.v. Luik 2022. Vermeld bij uw aanmelding svp ook eventuele dieetwensen.
Aanmelding is mogelijk tot en met 25 september 2022.
De wandelingen in Luik zijn helaas minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of
gebruik maken van een rolstoel.

Programma
7.45 uur
8.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
13.00 – 14.30
14.45 uur
15.00 – 16.30
16.30 uur
17.30 uur
18.15 uur
19.30 uur
plm. 21.30 uur

Vertrek bus uit Tilburg, Station Universiteit, Troelstrastraat
Opstap Van der Valk Eindhoven
Aankomst Luik, ontvangst met koffie met wat lekkers bij de VVV
Stadswandeling Historische Binnenstad
Lunchtijd
Busrit naar Museum La Boverie
Bezoek Museum La Boverie
Wandeling naar Station Guillemins over de loopbrug en
gelegenheid om het station te bekijken
Vertrek naar Van de Valk Hotel Stein-Urmond
Diner
Vertrek via Eindhoven naar Tilburg
Aankomst in Tilburg

