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BABA BULLETIN 

Van zondag 21 t/m zaterdag 27 oktober 2012 (herfstvakantie) staat er een studiereis op ons programma die 
in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Twente is opgezet.   
De reis staat onder leiding van economisch geograaf Gert-Jan Hospers en techniekfilosoof Peter Timmerman.  
Beide heren zijn geïnteresseerd in gebieden die een industrieel verleden hebben. Zij nemen u mee naar de 
bakermat van de Industriële Revolutie, de streek rond York, Manchester en Liverpool, om u te laten genieten 
van de rijke “industrial heritage”. Uitgebreide informatie over het programma vindt u op: www.baba.nl 
 

Deelname aan deze reis kost slechts € 525,- (Gereduceerde prijs voor studenten: € 225,-) 
 

Bij deze prijs is inbegrepen:   
- Oversteek per P&O-ferry in vierpersoons hut met ontbijt- en dinerbuffet aan boord  
      Meerprijs voor een tweepersoons hut tijdens de oversteek Europoort – Hull v.v. is € 25,- p.p. 
      Meerprijs voor een eenpersoons hut is € 78,- p.p. 
- 4 hotelovernachtingen in Engeland o.b.v. tweepersoons kamer (logies + ontbijt).  
      Meerprijs  voor een eenpersoons kamer is € 140,- 
- Deelname aan het programma met o.a. rondleidingen/wandelingen, lezingen, museumbezoek, boottochtjes per  
      narrowboat en een ondergrondse tour door een kolenmijn (voor de details: zie www.baba.nl) 
- Vervoer per luxe touringcar met gratis koffie en thee aan boord. 
 

Niet bij de prijs inbegrepen: 
- Lunch en diner, tenzij anders aangegeven (zie: www.baba.nl)             - Verplichte reisverzekering 
- Uitgaven van persoonlijke aard                                                             - Aanbevolen annuleringsverzekering  
 
U kunt u aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen op www.baba.nl, een mail met uw adresgegevens te stu-
ren naar info@baba.nl of te bellen met: 06-51052341 

York, Manchester en Liverpool: 
met Studium Generale naar de bakermat van de industriële revolutie 

Liverpool by night © Dick Vos 

Castlefield, Manchester  Saltaire Liverpool and Leeds Canal 



Het zwembad is door Jean-Paul Philippon verbouwd. Hij is 
tevens de “omvormer” van het gare d'Orsay te Parijs tot het 
befaamde Musée d'Orsay.  

27 sept.: vertrek naar Nancy en bezichtiging van deze fraaie 
stad. Het Place Stanislas is zonder meer oogverblindend 
sinds de restauratie in 2005, evenals de 18-de eeuwse bouw-
werken, die op de lijst van Werelderfgoed van de UNESCO 
staan. De Oude Stad (Ville Vieille), het Hertogelijk Paleis en 
de herenhuizen getuigen, net als de musea en de culturele 
evenementen, van het bruisende karakter van deze met histo-
rie beladen stad. Stanislas de bouwer, verbannen koning van 
Polen, later Hertog van Lotharingen, maakte Nancy wereldbe-
faamd..... 
28 sept.: bezichtiging van de groene stad Metz, ook wel de 
'Lichtstad' genoemd. Hier maken we kennismaking met een 
indrukwekkend aantal historische en religieuze bouwwerken 
zoals de Saint-Etienne kathedraal en met de werken van Cha-
gall. Via parken, tuinen, rivieren en meertjes komen we bij de 
Musées de la Cour. De Middeleeuwen zijn nog duidelijk aan-
wezig rond het charmante Place Saint-Louis,  het vormt een 
aangename combinatie met andere pareltjes: het Arsenaal, de 
stadswallen, de kerk Saint-Pierre-aux-Nonnains en sinds kort 
het uitzonderlijke museum voor contemporaine kunst: het 
Centre Pompidou-Metz. 
29 sept.: huiswaarts met een korte onderbreking voor een be-
zoek aan de Romeinse stad Tongeren. 

Aanmelding kan per e-mail: h.de.roij@planet.nl 
Voor meer informatie bel: 074-2438090 of 06-12412645  
of kijk op: www.palethettuindorp.nl of  www.baba.nl 
Prijs: € 985,- inclusief vervoer per luxe touringcar, koffie 
en thee in de bus, ontbijt, lunches, overnachtingen, mu-
seumentrees en (kunst)historische begeleiding.  
Toeslag eenpersoonskamer € 65,-.    
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Kunstreis naar België / N-Frankrijk 
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In samenwerking met BABA reizen verzorgt Gale-
rie Palet het Tuindorp in september 2012 een op-
windende en verrassende ontdekkingsreis door 
het Belgisch – Franse grensgebied. We bezoeken 
de steden die we normaal links laten liggen als we 
naar Arcadië gaan om een poging te doen onder 
de brandende mediterrane zon ons bestaan wat 
draaglijker te maken! Ten onrechte, want ze heb-
ben in velerlei opzicht een baaierd aan schoons 
en lekkers te bieden...... Wij bezoeken onder meer 
Tournai (Doornik), Lille (Rijsel), Roubaix 
(Roobaais), Metz en Nancy..... 

Korte programmering: 
23 sept.: vertrek naar het middeleeuwse Doornik (Tournai). 
Onderweg zullen wij nabij La Louvière de unieke scheepslif-
ten in het Centrum Kanaal bezoeken. Zij staan op de werel-
derfgoedlijst van UNESCO. Hierna naar ons hotel Cathedra-
le te Doornik. 
24 sept.: bezichtiging van de oude stad Doornik, een van de 
meest bezienswaardige kleinere steden van België. Doornik 
wordt op romantische wijze doorsneden door de Schelde. 
Wij zullen de stad te voet gaan verkennen. De belangrijkste 
bezienswaardigheid is de romaanse kathedraal, zij is een 
van de interessantste kerken van de Benelux (UNESCO We-
relderfgoed). Als liefhebbers van beeldende kunst laten wij 
ons verleiden door de fraaie collectie van het musée des 
Beaux-Arts. Het gebouw is ontworpen door de beroemde 
art-nouveau architect Victor Horta. 
25 sept.: bezoek aan de stad Lille. In Lille is zeer veel te 
doen en te zien. Van levendige markten tot fantastische mu-
sea. In 2004 is de stad verkozen tot culturele hoofdstad van 
Europa, mede dankzij het prachtig gerestaureerde erfgoed. 
Het authentieke stadsensemble komt in de oude binnenstad 
Vieux Lille tot uiting in de rijk versierde gevels. Vaak zul je je 
afvragen of je nu in Frankrijk of België bent, want Lille be-
schikt over het beste van beide culturen. Lille is misschien 
wel de meest onderschatte bestemming van Frankrijk....... 
26 sept.: bezoek aan de zusterstad Roubaix, sinds 2001 
“Ville d'art et d'histoire”. Wij zullen het oude centrum bewon-
deren met onder meer het in eclectische stijl gebouwde stad-
huis en de gotische Sint-Maartenskerk. 
In een voormalig art deco-zwembad bevindt zich het Musée 
d'art et d'industrie (La Piscine).  

Lille Palais des baux arts  

Nancy – Place Stanislas  

Metz – vestingwallen  


