DAG PAKKET

Ontdek Troyes, een authentieke middeleeuwse stad met zijn bewaard gebleven
historische hart, zijn vele architectonische schatten en zijn opmerkelijke
museumcollecties.
10:00 uur / Vertoning bij Troyes La Champagne Tourisme. Vertoning van de
ﬁlm « De geheimen van Troyes La Champagne» (EN / FR)
10:30 uur / Rondleiding door « Het magniﬁeke Troyes »
Dompel uzelf onder in de geschiedenis van de historische hoofdstad van
Champagne en ontdek de wijk Saint-Jean-au-Marché met zijn opmerkelijke
vakwerkhuizen uit de XVIe eeuw, zijn middeleeuwse straatjes, waaronder
het pittoreske ruelle des chats/Kattensteeg, de geheime binnenplaatsen
en de kerk van Sainte-Madeleine met zijn opmerkelijke renaissance
doksaal, echt stenen kant.
12:00 uur / Lunch in een restaurant in het hart van de stad
14:00 uur / Gratis bezoek aan een van deze 2 musea naar keuze
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
Huis van gereedschappen en kennis, expertise en levensvaardigheden van
ambachtslieden met een collectie, die uniek in de wereld is met 12.000
handbewerkingsgereedschappen uit de XVIIe, XVIIIe et XIXe eeuw, op een
wonderbaarlijke manier in scene gezet.
Musée de la Bonneterie / het Kousenmuseum waar breiweefgetouwen,
XIXe eeuwse gebreide artikelen en kostbare getuigenissen van het dagelijks
leven van de breigoedarbeiders worden bewaard.
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16:00 uur / Einde van onze programma voor u

Tarieven per persoon al naar gelang het gekozen restaurantaanbod
Catégorie 1 (3 gangen, ¼ wijn in karafje, water in schekkan, kofﬁe)
29€
37€
Catégorie 2 (3 gangen, ¼ wijn, mineraalwater, kofﬁe)
Catégorie 3 (3 gangen, aperitief, ¼ wijn in een ﬂesje, mineraalwater, kofﬁe 45€
Onze prijzen zijn inclusief de diensten vermeld in het programma
Onze prijzen zijn exclusief persoonlijke uitgaven en transport
Voor groepen van maximaal 20 tot 35 personen
Tarieven worden op zon- en feestdagen met verhoogd met €3
Arrangement beschikbaar vanaf 1 januari 2022, afhankelijk van de wekelijkse museumopeningsdagen.
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Ontdek de uitzonderlijke rijkdom die de meesterglasmakers door de eeuwen heen aan Troyes
en de Champagne hebben na nagelaten. Geen enkel ander gebied biedt zowel zo'n kwaliteit
als zo'n dichtheid! Met 9000 m² geklassiﬁceerde ramen waaronder 1500 m² alleen al voor de
kathedraal van Troyes, is het departement Aube de rijkste vertegenwoordiger van deze
artistieke productie in Frankrijk!
10:00 uur / Vertoning bij Troyes La Champagne Tourisme. Vertoning van de
ﬁlm « De geheimen van Troyes La Champagne» (EN / FR)
10:30 uur / Rondleiding in het historische hart: van de kathedraal tot de
kerk van St. Madeleine via de kerk van St Pantaleon, uw gids laat u ter plekke
de geschiedenis van het gebrandschilderd glas ontdekken van de
middeleeuwen tot heden.
12:00 uur / Lunch in een restaurant in het hart van de stad
14:00 uur / Rondleiding door de Cité du vitrail / Stad van het
gebrandschilderd glas, een interpretatiecentrum van 3000 m² (opening
in het voorjaar van 2022). U zult de uitzonderlijke rijkdommen van
gebrandschilderde glas leren kennen in al zijn dimensies: historisch,
technisch, esthetisch... De vele meesterwerken, zowel oude als
hedendaagse, die op ooghoogte zijn geplaatst, stellen u in staat om de
stilistische evolutie van de Middeleeuwen tot heden "zeer nauwkeurig" te
begrijpen.
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16:00 uur / Einde van onze programma voor u

Tarieven per persoon al naar gelang het gekozen restaurantaanbod
Catégorie 1 (3 gangen, ¼ wijn in karafje, water in schekkan, kofﬁe)
32€
40€
Catégorie 2 (3 gangen, ¼ wijn, mineraalwater, kofﬁe)
Catégorie 3 (3 gangen, aperitief, ¼ wijn in een ﬂesje, mineraalwater, kofﬁe) 48€
Onze prijzen zijn inclusief de diensten vermeld in het programma
Onze prijzen zijn exclusief persoonlijke uitgaven en transport
Voor groepen van maximaal 20 tot 35 personen
Tarieven worden op zon- en feestdagen met verhoogd met €3
Arrangement beschikbaar vanaf de opening van de "Cité du vitrail", elke dag behalve maandag
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Slenterend door het historische hart van Troyes genaamd « Bouchon de
Champagne/Champagnekurk » ontdekt u prachtige kleurrijke vakwerkhuizen uit de XVIe
eeuw, renaissance herenhuizen, ﬂamboyante kerken, geheime doorgangen en intieme
binnenplaatsen. U sluit het bezoek in stijl af met een wandeling door het Museum voor
Moderne Kunst te lopen, dat een van de mooiste collecties van Europa herbergt.
10:00 uur / Vertoning bij Troyes La Champagne Tourisme. Vertoning van de ﬁlm «
De geheimen van Troyes La Champagne» (EN / FR)
10:30 uur / Rondleiding in het historische hart. Van het pittoreske ruelle des
Chats/Kattensteeg tot de kerk van de Madeleine via de cour du Mortier
d’Or/binnenplaats van de Gouden Mortel,, onthult uw gids u alle geheimen van een
stad met de bijnaam de stad van duizend kleuren.
12:00 uur / Lunch in een restaurant in het hart van de stad
14:00 uur / Rondleiding naar keuze van het Museum voor Moderne Kunst*.
Voortgekomen uit de schenking aan de staat door Pierre en Denise Lévy, industriële
bonnetiers/kousenmakers, herbergt het museum een opmerkelijke collectie die
een uniek panorama schildert van de belangrijkste stromingen van de Franse kunst
tussen 1850 en 1960. Andere aankopen hebben het oorspronkelijke bezit van het
museum verrijkt, waardoor de collectie tot op heden bijna 3.500 werken omvat,
waaronder met name Braque, Degas, Gauguin, Matisse, Modigliani, Picasso, Rodin,
enz.
Of het Musée des Beaux-arts/Schone Kunsten (St Loup) waar meesterwerken
van de Franse schilderkunst uit de eeuw XIVe tot XIXe eeuw te zien waren. (School
van Barbizon, Mignard, Watteau...) zijn er naast de Europese schilderkunst
(Spranger, Vasari, Rubens of Bellotto) te zien. Op het gebied van beeldhouwkunst
kan men zeldzame middeleeuwse stukken bewonderen uit de kathedraal en de
kerken van Troyes en de omgeving.
16:00 uur / Einde van onze programma voor u

Amadeo Modigliani "Jeanne Hebuterne" 1918
Musée d'Art moderne,
collections nationales Pierre et Denise Lévy
© Ville de Troyes, Carole Bell

Tarieven per persoon al naar gelang het gekozen restaurantaanbod
Catégorie 1 (3 gangen, ¼ wijn in karafje, water in schekkan, kofﬁe)
33€
41€
Catégorie 2 (3 gangen, ¼ wijn, mineraalwater, kofﬁe)
Catégorie 3 (3 gangen, aperitief, ¼ wijn in een ﬂesje, mineraalwater, kofﬁe) 49€
Onze prijzen zijn inclusief de diensten vermeld in het programma
Onze prijzen zijn exclusief persoonlijke uitgaven en transport
Voor groepen van maximaal 20 tot 35 personen
Tarieven worden op zon- en feestdagen met verhoogd met €3
Arrangement elke dag beschikbaar behalve maandag of dinsdag, afhankelijk van het gekozen museum.
*Museum gesloten voor renovatie. Opening gepland voor de loop van 2022.
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Van alle steden in Frankrijk die een houten gebouw van hoge kwaliteit hebben behouden,
heeft Troyes zeker het dichtste, het meest homogene en het best bewaarde of
gerestaureerde erfgoed! Na bijna verdwenen te zijn, is deze ongelooﬂijke verzameling
vakwerkhuizen in kleurrijke kleuren geërfd uit de Middeleeuwen en de Renaissance en
gerestaureerd door de meestertimmerlieden van Aube, nu de trots van de Champagnestad.
10:00 uur / Vertoning bij Troyes La Champagne Tourisme. Vertoning van de
ﬁlm « De geheimen van Troyes La Champagne» (EN / FR)
10:30 uur / Rondleiding in het historische hart : ontdek de prachtige «
identiek » restauraties en constructies die voornamelijk zijn uitgevoerd door
Compagnons du Devoir/Arbeidsvereniging van Plichtsgetrouwen en Master
Carpenters/Meestertimmerlieden. Van de Emile Zolastraat tot de Ruelle des
Chats/Kattensteeg via de cour du Mortier d’Or/binnenplaats van de Gouden
Mortel, laat uw gids u kennismaken met de evoluties van structuren en
decoraties die deze vakwerkhuizen kenmerken.
12:00 uur / Lunch in een restaurant in het hart van de stad
14:30 uur / Rondleiding door het Maison de l'Outil et de la Pensée
Ouvrière/Huis van gereedschappen en kennis, expertise en
levensvaardigheden van ambachtslieden(Mopo). Het Hôtel de Mauroy, dat
in1966 door de stad Troyes werd uitgereikt aan de Compagnons du
Devoir/Arbeidsvereniging van Plichtsgetrouwen en de Tour de France,
huisvest sinds 1969 de collecties gereedschappen en boeken die jezuïet
pater Paul Feller heeft nagelaten. De Mopo met een collectie, die uniek in de
wereld is met 12.000 handbewerkingsgereedschappen uit de XVIIe, XVIIIe et
XIXe eeuw, op een wonderbaarlijke manier in scene gezet.
16:00 uur / Einde van onze programma voor u
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Tarieven per persoon al naar gelang het gekozen restaurantaanbod
Catégorie 1 (3 gangen, ¼ wijn in karafje, water in schekkan, kofﬁe)
34€
42€
Catégorie 2 (3 gangen, ¼ wijn, mineraalwater, kofﬁe)
Catégorie 3 (3 gangen, aperitief, ¼ wijn in een ﬂesje, mineraalwater, kofﬁe) 50€
Onze prijzen zijn inclusief de diensten vermeld in het programma
Onze prijzen zijn exclusief persoonlijke uitgaven en transport
Voor groepen van maximaal 20 tot 35 personen
Tarieven worden op zon- en feestdagen met verhoogd met €3
Arrangement elke dag behalve dinsdag
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