
Voor slechts €140* kan je op zaterdag 22 en zondag 23 februari 2020, ook als NIET-ingeschreven
leerling mee naar de lichtstad Parijs! In de prijs zijn het hotel met ontbijt en twee tickets voor musea
inbegrepen.  Inschrijven kan tot 8 februari. Plaatsen zijn beperkt, dus je zal je moeten haasten…
 
Vul dit document volledig in en breng het binnen op het secretariaat: Bruggestraat 43, 8930 Menen of
stuur de gegevens digitaal door naar beeld@menen.be. Vanaf dat het verschuldigde bedrag betaald
is met bancontact ben je officieel ingeschreven.
 
*Standaard prijs: €140  |  Leerlingen 'Beeld & Cultuur': €130  |  -26j: €115  |  -18j: €100
 
 GEGEVENS VAN DE DEELNEMER(S)

Geef aan indien je een dubbel, een Twin kamer (twee bedden)
of een single* kamer wenst te reserveren.   Schrijf je in samen
met de persoon waarmee je de kamer wenst te delen!                     

 
O Dubbel      O Twin       O Single (€35 opleg)

Info 1 of 2 personen/kamer

Naam 1  

Adres:

Plaats:

GSM: 

Mail:

Leeftijd

Naam 2 

Adres:

Plaats:

GSM:

Mail:

Leeftijd:

Parijs  22/23.02.2020
Academie voor Beeld Stad Menen

TWEEDAAGSE STUDIEREIS

DETAILS:

Zaterdag 22/02
6:30  | Vertrek - Station Menen.
10:00 | aankomst Musée Rodin
*bagage wordt afgezet aan hotel IBIS
Paris Clichy Batignolles 
nabij metro (kamer/ontbijt). 
Namiddag: ‘Le Monde Nouveau de
Charlotte Perriand’ - Fondation
Louis Vuitton.
Zondag 23/02
7:00 - 8:45 | ontbijt hotel
9:00 |  bagage op bus/vertrek naar
Musée L’art Moderne - H. Hartung’ 
& ‘vaste collectie. Namiddag:
voorstel: Centre Pompidou -
Boltanski.
18:30 |  vertrek terug naar Menen.
*programma kan nog wijzigen en
slechts twee expo's (voormiddag) zijn
inbegrepen in de prijs. In namiddag
kan je programma volgen of bezoek
aan Parijs naar eigen wens invullen.
 

REMINDERS 

Breng 's morgens iets mee
om te eten en te drinken
De bus vertrekt op tijd -
wees tijdig aanwezig!
GSM directeur Heidi Nolf  
 +32 474 686 244
www.academiemenen.be

Betaald bedrag: €___________  Handtekening deelnemer(s)

O BAC   O  -18j       O -26j 

O BAC   O  -18j       O -26j 


