
Programma van de 6-daagse LGOG Studiereis naar Lotharingen (2014) 

 
De Commissie Meerdaagse Studiereizen van het LGOG heeft dit jaar de blik gericht op Lotharingen, 

dat zijn naam ontleend aan keizer Lotharius. Gelegen op de grens van Frankrijk en het Duitse Rijk 
was het vaak een twistappel tussen beide. Oorlogen hebben de streek getekend, maar Lotharingen 

heeft ook veel te bieden aan kunst en cultuur. Het excursieprogramma (onder voorbehoud qua 
samenstelling en volgorde) is als volgt :   
 

1e dag: Heenreis en Montmédy 
Na de lunch in de benedenstad van Montmédy bezoeken wij dit vestingstadje. We krijgen een rondleiding 

over de muren en bezoeken het vestingmuseum. Wie wil weten hoe het aanvoelde te wonen binnen de hoge 

muren van de vestingsteden Maastricht en Venlo, moet Montmédy bezoeken. Tegen de avond rijden wij door 

naar Hotel La Bergerie in Rugy. 

 

2e dag: Metz 
´s Morgens bezoeken wij het kerkje van Silegny dat befaamd is vanwege zijn laat-Middeleeuwse 

wandschilderingen. Vervolgens vertoeven wij de hele dag in Metz. Van 1871 tot 1918 was Metz een Duitse 

stad en dat is nog goed te zien. ‘s Morgens krijgen we een rondleiding in de kathedraal. De vrije middags 

kunt U gebruiken voor museumbezoek, (bijv. het Centre Pompidou voor moderne kunst) of een 

stadswandeling. 

 

3e dag: Gallo-Romeinen en Jeanne d’Arc 
De Gallo-Romeinse en van Christelijke religie staan die dag centraal. Wij bezoeken ‘s morgens het dorpje 

Grand, ooit een groot bedevaartsoord voor de Keltische god Grannus, met een amphitheater van 17.000 

zitplaatsen, en één van de grootste bewaard gebleven Romeinse vloermozaïeken. We lunchen bij de 

Basilique du Bois-Chenu, daar waar Jeanne d’Arc de hemelse stemmen hoorde, en wij bezoeken ‘s middags 

haar geboortehuis in Domrémy-la-Pucelle, en de bijbehorende expositie. 

 

4e dag: Eerste en Tweede Wereldoorlog 
Lotharingen is ten diepste getekend door de Frans-Duitse oorlogen. Wij gaan naar Verdun en bezoeken ‘s 

morgens het ‘ossuaire’ van Douaumont en de militaire begraafplaats. ‘s Middags is er een indrukwekkende 

rondleiding in het fort Hackenberg, het grootste fort van de Maginot-linie. 

 

5e dag: Glorie van de 18e eeuw 
Deze dag staat in het teken van hertog Stanislas Leszczynski (1733-1766). ‘s Morgens is er een rondleiding 

in Nancy, de hoofdstad van Lotharingen, die Stanislas liet verfraaien. Na de lunch bezoeken wij Saint-
Nicolas-de-Port met zijn grootse bedevaartskerk van de H. Nicolaas, de patroonheilige van Lotharingen. 

Wij eindigen in Lunéville met zijn kasteel(tuin) (een ‘klein Versailles’), fraaie barokkerk en het ‘Maison du 

Traité’, waar in 1801 het Verdrag van Lunéville werd getekend, waarbij Noord-Limburg bij Frankrijk kwam. 

 

6e dag: Terugreis en Neufchef  
De staalindustrie was eeuwenlang de belangrijkste industrietak in Lotharingen. Wij bezoeken de ijzermijn 

van Neufchef met zijn fraaie en informatieve mijnmuseum. Aansluitend gezamenlijk lunch (inbegrepen). ‘s 

Middags reizen wij terug naar Limburg, waar het traditionele slotdiner plaatsvindt. 

 

Reisdata:  
(1) 11-16 april 2014; (2) 16-21 mei 2014; (3) 30 mei-4 juni 2014 en (4) 13-18 juni 2014 (reservereis). 

 

Prijs: € 685,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Reissom eenpersoonskamer € 785,-. 

Inbegrepen : reis per luxe touringcar van  busonderneming Ghielen, met airconditioning, toilet en bar. Logies 

op basis van halfpension (ontbijt en 3 gangenmenu) en afscheidsdiner op de laatste reisdag. Alle entrees, 

gidsen en fooien. 

 

Opstapplaatsen: (onder voorbehoud) Venlo, Roermond, Sittard en/of Heerlen en Maastricht. 

 

Reisleiding: Régis de la Haye, Antoine Jacobs, Joke Jongeling-Rooth, Lita Wiggers, Manna Majoor-van 

Eijndhoven en Henk Boersma.



 

Algemene Voorwaarden deelname studiereizen LGOG (versie december 2013) 

 

Deelname 
1. Deelname aan de Studiereizen van LGOG staat alleen open voor leden LGOG. 

2. Bij het samenstellen van de reisprogramma’s wordt er vanuit gegaan dat de deelnemers goed ter been zijn 

(geen rollators). 

3. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. 

 

Inschrijving             
1. Inschrijving voor deelname geschiedt door invulling en ondertekening van het Inschrijfformulier. 

2. Gelijktijdig met de inschrijving dient de volledige reissom per persoon te worden voldaan . 

3. Junior-leden LGOG (leden jonger dan 26 jaar) genieten een korting van 25% op de reissom. 

 

Inschrijvingsprocedure 
1. Per kamer dient slechts één Inschrijfformulier te worden ingediend. 

2. Deelnemers die een voorkeur hebben om samen met anderen te reizen kunnen dat kenbaar maken. Voor zover 

mogelijk zal daarin worden voorzien. 

3. Het Inschrijfformulier dient vóór de daarop gestelde datum in bezit te zijn van het Bureau van LGOG. 

4. De betaling dient eveneens uiterlijk op de daarvoor gestelde datum aan het Bureau van LGOG te zijn voldaan.

  

5. Inschrijving na de sluitingsdatum blijft mogelijk op basis van beschikbaarheid. 

6. Binnen 2 weken na de sluitingstermijn wordt de reisindeling aan de deelnemers bekend gemaakt.  

 

Annulering 
1. Deelnemers aan de studiereizen wordt dringend aangeraden om een annuleringsverzekering, een bagage- en 

een ongevallenverzekering af te sluiten. 

2. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden aan Bureau LGOG. 

3. Bij annulering tot zes weken vóór aanvang van de toegewezen reis wordt 90% van de reissom gerestitueerd. 

4. Bij annulering binnen zes weken vóór aanvang van de toegewezen reis wordt géén restitutie van de reissom 

verleend. 

 

Vrijwaring 
1. Deelname aan de reis geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers. 

2. De reisleiding en LGOG is onder alle omstandigheden gevrijwaard van (financiële) aanspraken of anderszins 

door en vanwege deelname aan de reis. 

3. LGOG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die zijn toe te schrijven aan de reiziger; 

- handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reisoverkomst betrokken derden; 

- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan een gebeurtenis die LGOG of 

degene van  wiens hulp LGOG bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, in redelijkheid niet 

konden voorzien of verhelpen. 

- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht 

wordt verstaan abnormale en niet voorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van degene die zich er 

op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

Weersomstandigheden en ijssituaties behoren uitdrukkelijk tot dit soort omstandigheden. 

4. LGOG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking 

plegen te verschaffen. 

 

Slotbepalingen 
1. Bij onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook behoudt de Commissie Studiereizen LGOG  i.c. de 

reisleiding zich het recht voor te handelen naar eigen inzicht. 

2. Het programma van de reizen is steeds onder voorbehoud. 

3. Deelnemers dienen hun koffers te voorzien van labels (naam en woonplaats). Deelnemers zijn persoonlijk 

verantwoordelijk voor al hun bagage.  

4. Wanneer een deelnemer bij ziekte of anderszins de reis niet kan voortzetten en daarbij de hulp wordt verlangd 

van de reisleiding, dan komen de kosten die daar mee gemoeid zijn voor rekening van de betreffende 

deelnemer.   

5. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle vorige edities. 

6. Door het ondertekenen van het Inschrijfformulier geeft u te kennen deze Algemene Voorwaarden te hebben 

gelezen en geaccepteerd. 



Inschrijfformulier  LGOG Studiereis 2014 Lotharingen (F) 
  

In blokletters invullen en doorstrepen wat niet van toepassing is. Per kamer één formulier invullen. 

 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de studiereis van LGOG naar Lotharingen in 2014.  

  

Vertrekdatum 1
ste

 voorkeur _____________________  2
de

 voorkeur _____________________ 

 

3
de 

voorkeur _________________________________________________________________ 

 

Kamerindeling  : 1 persoonskamer/ 2 persoonskamer ten behoeve van: 

 

Naam   : ________________________ | ___________________________ 

                   

Voorletters  : ________________________ | ___________________________ 

 

Geslacht m/v  : ________________________ | ___________________________ 

 

Adres   : ________________________ | ___________________________ 

 

Postcode  : ________________________ | ___________________________ 

 

Woonplaats  : ________________________ | ___________________________ 

 

Telefoon  : ________________________ | ___________________________ 

 

Geboortedatum :  : ________________________ | ___________________________ 

 

Lidmaatschapsnr. : ________________________ | ___________________________ 

 

Opstapplaats  : ________________________ | ___________________________ 

 

Bijzonderheden  : _____________________________________________________ 

 

Eventuele beperkingen i.v.m. gezondheid en of speciale wensen kunt u hieronder kenbaar maken.   

Bureau LGOG laat u schriftelijk weten of hieraan kan worden tegemoet gekomen.  

 

________________________________________________________________________ 

Bij onvoorziene omstandigheden kan contact worden opgenomen met: 

 

Naam: ________________________________Telefoon: __________________________ 

 

Aanmeldingsprocedure: U kunt zich aanmelden door dit formulier vóór 1 februari 2014 
in te sturen naar Bureau LGOG en onder gelijktijdige overmaking van € 685,= (per 

persoon/tweepersoonskamer) of  € 785,= in geval van een eenpersoonskamer) op bankrekeningnummer 

NL 28 INGB 0006 5323 69 t.n.v. LGOG te Maastricht. Uw betaling wordt gerestitueerd indien u niet door ons 

bij een reis kunt worden ingedeeld. Indeling geschiedt op basis van datum aanmelding, opgave voorkeurdata en 

overige wensen.  

 
Door ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaar ik mij akkoord met de bepalingen in de 

Algemene Voorwaarden deelname studiereizen LGOG (versie  december 2013) en de in het  convocaat 
vastgelegde aanvullende voorwaarden. 
 

Plaats en datum:  ________________________ Handtekening  _____________________________ 

 

Volledige ingevuld formulier (voldoende gefrankeerd) sturen naar: Bureau LGOG, Postbus 83, 6200 AB 

Maastricht. 


