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Met de “Vrienden van Oscar” naar zijn 
Montmartre. 21-22-23 juli 2017. 
We nemen u mee in een tele-tijd-machine 
naar het Montmartre tijdens “les années 
folles”, toen de jeugdige Oscar daar de 
schildersateliers mee onveilig maakte. 
We gaan met een luxe autocar naar 
Parijs, logeren in een driesterrenhotel in 
Montmartre en wandelen met Herman als 
gids langs de locaties waar Oscar zijn 
schildersezel opstelde of tekenblok boven 
haalde. We trachten door het mondaine, 
toeristische gedoe heen te kijken hoe 
mooi het daar moet geweest zijn in de 
jaren twintig. 

21-22-23 juli 2017 In samenwerking met Lyrana 
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Inschrijven: 

Dag twee – zaterdag 22 juli:  

Dag drie – zondag 23 juli: Dag één – vrijdag 21 juli: 
Terugreis : 

• Om 10 uur staat de autocar voor ons klaar aan 
het hotel om in te stappen. 

• Alvorens terug naar huis te rijden brengen we 
nog een bezoekje aan de tuinen en  het atelier 
van Monet in Giverny 

• We eten daar ook een hapje  als middagmaal 
(niet incl.) 

• Na  een verblijf van ongeveer 4 uurtjes te 
Giverny rijden we verder. 

• Tijdens de terugweg is er nog een aangepaste 
video voorzien . 

• Ook een tussenstop te Amiens bij de kathedraal 
voor een drankje (niet incl.) en om aan  andere 
behoeften te voldoen… 

We trachten tegen 10 uur terug in Lier te zijn op 
dezelfde plaats waar we vertrokken. 

De comfortabele autobus staat ons op te wachten 
op de Vismarkt in Lier. Om 9 uur  stipt vertrekken 
we richting Parijs.  

• Onderweg  dompelt een video de deel-nemers 
onder in de tijdsgeest van Montmartre  in de 
jaren 20 van vorige eeuw. 

• Voor een middagmaal (incl.) onderweg 
verkiezen we een gezellig Frans restaurant op 
een historische plek  i.p.v. een onpersoonlijk  
wegrestaurant langs de autostrade. 

• Bij aankomst in Parijs brengen we eerst een 
bezoek aan de kunstenaars op het “Cimetière 
de Montmartre”. 

• Daarna  brengt de bus ons tot bij het 
driesterrenhotel dat op wandelafstand gelegen 
is van alle plaatsen die we de volgende dagen 
gaan bezoeken. 

• ‘s avonds zoekt ieder op eigen initiatief een 
restaurantje op in de onmiddellijke omgeving 
(niet incl.). 

Na ontbijt in buffetvorm (incl.) in ons hotel : 

• Gidst Herman ons langs plaatsjes waar Oscar 
heeft zitten tekenen en schilderen en nog 
enkele andere kunstzinnige 
bezienswaardigheden.  

• Genieten van een middagmaal in “la Maison 
Rouge” (incl.) 

• En bezoeken tot slot  het museum van 
Montmartre en het atelier van Utrillo, een van 
Oscars schildersvrienden (incl.). 

• Avondeten (niet incl.) ieder op eigen initiatief. 

Kostprijs per persoon 438 €  in een enkel  -    
of 354 € in een dubbel kamer. 

•  Inclusief: heen en terugreis, logies, ontbijt  op 
zater- en zondag, middagmaal op vrijdag en 
zaterdag, bezoek Cimetière - en Museum de 
Montmartre en tuinen en atelier van Monet.  

•  Kandidaat deelnemers bevestigen hun deelname 
door  een  voorschot  te storten vóór 28/02/2017, 
zijnde per persoon: resp. 110 € in enkel- en 90 € in 
dubbel kamer.  Op het rekeningnummer  320-
0673518-20 van de vzw Huis van Oscar met 
vermelding “Naar het Montmartre van Oscar” en de 
naam(en) waarop het hotel de kamer(s) moet 
reserveren. 

•  Saldo per persoon resp. 328 € in enkel en    264 € 
in dubbel kamer, vóór 21juni 2017. 
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