
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOSA – Intergewest Waasland  
 
Graag nodigen wij jullie uit om samen met ons een fantastische 4-daagse reis naar Picardië 

te maken en dit van Maandag 21 tot donderdag 24 augustus 2023. 

 

Dag 1 : vertrek richting Peronne voor koffiestop (facultatief), daarna naar Compiègne  voor 

bezoek aan de Clairière de l’armistice of “de wagon van de Vrede”. 

Vrije tijd voor middagmaal in centrum van Compiègne 

 Namiddag bezoek aan het centrum met oa. de oude Lombards straat, het stadhuis en vooral 

het kasteel (buitenzijde) en de mooie tuinen waar we de tijd nemen voor een wandelingetje of 

een terrasje…  Daarna vertrek naar onze verblijfplaats Beauvais. Avondmaal. 

Dag 2 : voormiddag bezoek aan onze verblijfplaats Beauvais met oa.de unieke kathedraal, 

het voormalige  bisschoppelijke paleis, nu MUDO en/of de beroemde fabriek van de 

wandtapijten (zou op 1 juli 2023 terug open gaan) en de Maladrerie. Vrije tijd voor 

middagmaal in de buurt van de Place Hachet. 

 Namiddag uitstap naar Gerberoy, een klein kunstenaarsdorpje dat als 1  van de 

mooiste dorpjes in Frankrijk geldt. 

Dag 3 : na het ontbijt vertrek naar Chantilly. Het bezoek van het prachtige kasteel neemt 

onze hele voormiddag in beslag. Vrije tijd voor middagmaal.  

 Om 14.30 u. genieten we van een dressuurvoorstelling om daarna de paardenstallen 

en het paardenmuseum van de grootste stoeterij in Europa te bewonderen Daarna terug naar 

ons hotel. 

Dag 4 : na het ontbijt uitchecken en vertrek naar Amiens. We brengen een bezoek aan de 

Hortillonnages of groene long van Amiens. Dit unieke stukje moerastuinen zullen we per 

bootje verkennen. Vrije tijd voor het middagmaal. 

Namiddag verkenning van de kleurrijke oude binnenstad met oa 

de grootste gothische Kathedraal van Frankrijk, het Belfort, 

Cirque Jules Vernes…… en vrije tijd tot vertrek huiswaarts 

omstreeks  17 uur. 

 

Prijs voor onze 4-daagse reis : 

565 euro per persoon in tweepersoonskamer 

135 euro supplement éénpersoonskamer 

Inbegrepen : bus, wegentaksen en parking, begeleiding, hotel 

met 3 x ontbijt en avondmaal. Inkomgelden zoals vermeld (vette druk), garantiefonds en Btw. 

Niet inbegrepen : dranken, middagmalen, andere inkomgelden. 

Annulatie verzekering kan facultatief (40 euro) per persoon afgesloten worden. 

 
Graag inschrijven en voorschot van 150 € per persoon tegen 10 maart 2023 ! 

(Deze datum moeten we respecteren voor reservatie reis  + hotel !) 

Op het gekende nr. BE78 7390 1531 5186 van GOSA Intergewest-Waasland. 

 

Meer info op 03/771 45 57  lief.dhaemer@live.be 

Gezinsbond   

GOSA 
Afdeling Sint-Pauwels 

Secr.:  Beekstraat 11 
 9170 Sint-Pauwels 

Tel. 03/776 47 76 

In samenwerking met 

Intergewest Waasland 

 


