
2-daagse naar Lille 
 
Op zaterdag en zondag 14 en 15 december gaan we op uitstap naar het Noord 
Franse Lille (Rijsel).  Midden in de winter straalt de stad van levensvreugde en 
verwelkomt je in een sprookjesachtige sfeer.   
Lille is van oorsprong een Vlaamse stad die over een uitzonderlijk cultureel 
erfgoed beschikt.  Dat rijke verleden is nu nog te zien aan de vele mooie 
gebouwen. Lille wordt daarom zelfs het Parijs van het noorden genoemd. Op 
het programma staat dan ook  een geleide stadswandeling door de oude 
binnenstad. 
In deze kerstperiode staan er op de Place de Rihour meer dan 80 chalets.  Hier 
worden met de hand gemaakte geschenken aangeboden door verkopers en 
ambachtslieden van allerlei nationaliteiten en je kan er proeven van allerlei 
streekspecialiteiten.  Een echte eyecatcher is het 50 meter hoge, verlichte 
reuzenrad op de Grote Mark van waaruit je kan genieten  van een spectaculair 
uitzicht over de hele stad.   Voor wie  niet genoeg kan krijgen van het shoppen 
is er het futuristische Euralille, het grootste shoppingcenter in de hele omtrek en 
het oude stadscentrum met zijn vele typische winkeltjes . 
‘s Zondags bieden we een keuzemenu aan:  

• Eén groep brengt een geleid  bezoek aan het Stadion Pierre Mauroy. 
Dit voetbalstadion is de thuishaven van eerste klasser Lille OSC en biedt 
plaats aan         50 186 toeschouwers. Het werd geopend in 2012 en is 
het grootste stadion van de regio. Onder één helft van het veld bevindt 
zich een stadion waar o.a. de Daviscup tennis wordt gespeeld.  De helft 
van het veld wordt daarvoor omhoog gebracht en op de andere helft 
geplaatst.  Ook concerten, indoor motorcrossen en andere grote events  
kunnen er daardoor in hetzelfde stadion plaatsvinden. Prijs: 12 euro, apart 
bij te betalen. 

• De andere groep gaat naar ‘La Piscine’ in  Roubaix. In het 
adembenemend mooie decor van het voormalige art-decozwembad, uit 
1932, presenteert het Musée d'Art et d'Industrie zijn collectie 
schilderkunst en beeldhouwkunst van de 19e en 20e eeuw naast 
historische tekeningen, textiel en keramiek.  Het museum slaagt erin, door 
zijn unieke setting en speciale collecte, zelfs de grootste kunstbarbaar te 
charmeren. Prijs: 9 euro, apart bij te  betalen. 

• Wie zich door geen van beide activiteiten aangesproken voelt kan 
uiteraard ook opnieuw aan het shoppen gaan. 

We verblijven 1 nacht in hotel Campanille lille Euralille op basis half pension in 
twee persoonskamers. (meerprijs single kamer : 45 euro)  Dit hotel krijgt  zeer 
positieve commentaren.  
Prijs van dit alles : 95 euro 
Programma:  

• stadswandeling met gids ( ongeveer 2uur) 

• vrij in de stad 

• 3-gangen diner in het hotel 

• 15 december : ontbijt in het hotel 



• Keuze : geleid bezoek aan het stadion Pierre-Mauroy,  of het museum 
‘La Piscine’ in Roubaix . Verder bezoek aan de kerstmarkt 

• Vertrek : 19 uur 

• Aankomst in Hasselt tussen 22 en 23 uur 
Afspr : zaterdag 14 december om 8u00 : parking Carrefour Kuringen 
(Decatlon) Kuringersteenweg 491 te Kuringen 
CP : Frieda W. 0475 486 220 
 


