
REIS MEE NAAR BRUSSEL EN BEZICHTIG MET 
LES AMIS HET EUROPEES PARLEMENT

In samenwerking met Pavlos Culture-Adventures 
(Paul de Wit) zijn wij in de gelegenheid voor onze Les 
Amis- leden een zeer exclusieve aanbieding te doen in 
de vorm van een reis naar Brussel, met ontvangst in- 
en bezichtiging van het Europees Parlement. 
Een eenmalige gelegenheid zeker ook gezien de nog verdere 
items die u geboden gaan worden. Onze gids is Paul de Wit 
van Culture-Adventures die voor ons ook reeds op interes-
sante wijze de stad Aken en Luik belichtte. Er zit van alles bij 
wat u niet wilt missen zoals: een ontvangst met koffie en thee, 

De Kosten:
Voor al het gebodene betalen Les Amis de Cècile-leden slechts € 45,- per persoon. 
Dit is dus inclusief de buskosten, rondleidingen, Hap-Stap-Slok verrassingen, lunch en diner.
Zoals gezegd, wees er snel bij, want dit wilt u toch zeker niet missen!

Maandag 18 juni 2018

een rondleiding in Het Europees Parlement, de ontmoeting, 
gesprek en ervaringen van een Europarlementariër, een heer-
lijke lunch in Chez Léon, een uitgebreide rondleiding per bus 
door Brussel o.l.v. de gids, Hap-Stap-Slok verrassingen van 
Paul de Wit en last but not least een gezamenlijk etentje in 
een restaurant in Spaubeek (Ned.)

ER IS MAAR EEN MAAR ...
Er kunnen maar exact 50 personen mee. Dit i.v.m. het maximum aantal beschikbare busstoelen en het maxi-
mum aantal personen voor de wrondleidingen. Dus wees er snel bij want OP=OP
Bijkomstigheid: ± 4 weken voor vertrek vullen wij een verplichte deelnemerslijst in voorzien van uw naam, 
geboortedatum, adres en nationaliteit. Dit in opdracht van de Beveiligingsdienst van het EP.



U kunt zich aanmelden met vermelding van uw volledige naam, adres en geboortedatum, uiterlijk vóór 
21 mei a.s., telefonisch 043 3063643 of per mail: ernes@home.nl of lesamis@kmkcecilia1837.nl
Deelnamekosten kunt u contant afrekenen in de reisbus.

AANMELDEN

08.45  Vertrek uit Vaals
11.00 – 11.30              Ontvangst met koffi  e/thee in het Europees Parlement
11.30 – 12.00              Korte rondleiding en bezoek aan de publieke tribune van de plenaire   
 vergaderzaal
12.00 – 13.15              Gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers
13.15 – 13.45              Verplaatsing met de eigen bus van Europees Parlement naar restaurant  
 Chez Léon (ca. 10 minuten met de bus, vervolgens 10 minuten te voet)
13.45 – 15.00              Lunch in restaurant Chez Léon (nabij Grote Markt), 3 gangen
15.00 – ca. 17.30        Rondleiding met de eigen bus door de stad Brussel o.l.v. een gids
 
Inclusief een etentje op de terugweg. Drankjes voor eigen rekening.
Zowel op de heenweg als op de terugweg HAP-STAP-SLOK verrassingen.
Etentje om circa 19.15. Einde etentje om circa 20.30, waarna vertrek naar Vaals.

PROGRAMMA

BRUSSEL

Les amis
de Cècile

Uw deelname stellen wij
zeer op prijs!

De sympathisantengroep van 
Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837

KO N I N K L I J K  M A N N E N KO O R  C E C I L I A  18 37  VA A L SKO N I N K L I J K  M A N N E N KO O R  C E C I L I A  18 37  VA A L S


