Onze locatie

Kostprijs en voorwaarden

http://www.lesoliviers-de-saintpaul.com/

Van zondag 20 tot zaterdag 26 mei:
Arrangement op basis van
6 overnachtingen + workshops +
volpension + tickets en uitstappen.

HOREN, ZIEN en HIJGEN

VINCENT van GOGH

Maximum 10 deelnemers!
Inschrijving pas geldig na betaling.
Dit arrangement gaat door vanaf 6
inschrijvingen.
Uiterste datum van inschrijving:
1 april 2012
Per koppel: €1600/arrangement op
basis van een 2-persoonskamer
Single: €850/arrangement op basis
van een gedeelde 2-persoonskamer
met aparte bedden
Single: €1000/arrangement/ op basis
van een aparte kamer
Niet inbegrepen:
Transport van en naar België of
Nederland + persoonlijke dranken +
één vrije lunch tijdens daguitstap
Arles + vrije bezoeken ter plaatse
naar keuze.
Recente villa in Provençaalse stijl met
zwembad en mooie tuin. Ruime kamers,
elk met eigen badkamer.

Inschrijving uitsluitend via
info@deleesmeermin.be
0474/70.37.63

Een van Gogh Experience
in de Provence
20 tot 26 mei 2012

Natuurlijk, iedereen houdt van het werk
van Vincent van Gogh.
U nog iets meer?
Lees dan verder.

muziek en poëzie, voordrachten,
krijgt u almaar meer zicht op de
diverse facetten van van Goghs
leven en werk.

Wilt u zich op een unieke wijze
onderdompelen in de geuren en kleuren,
de smaken en paden van deze schilder,
dan is de 6-daagse
‘Horen, zien en hijgen met Vincent
van Gogh’ geknipt voor u.

En niet onbelangrijk: via workshops
creatief schrijven en plastische doemomenten, op maat van elke
deelnemer, krijgt u de kans om u te
verdiepen in deze grootmeester.
En daar heerlijk bovenop: zon en
wijn en zuiderse keuken !

Vincent van Gogh leefde de laatste jaren
van zijn turbulente leven in het Hospice
St.-Paul de Mausole in St.-Rémy de
Provence. U kunt zijn schilderijen, zijn
kwellingen en zwerftochten op de voet
volgen, want u logeert op een
penseelstreek van zijn laatste verblijf.
Au pied de la Montagne. Midden het
zinderende Provençaalse kader geniet u
van alle comfort in het gastenverblijf
‘Les oliviers de Saint Paul’, niet toevallig
gelegen aan de Avenue Van Gogh, tien
minuten stappen van het centrum van
St.-Rémy.
In de voetsporen van Vincent van Gogh
staat u oog in oog met de olijfbomen, de
cipressen, de korenvelden, de huizen, de
lavendel… die hem zo heftig inspireerden
tot zijn flamboyante, verbluffende
rondedansen van kleuren en contrasten.
Niet zozeer door museumbezoek, maar
vooral via begeleide wandeltochten, films,

Deze intense zoektocht naar van
Gogh in al zijn facetten verloopt onder
de deskundige leiding van
Daniel Billiet, dichter en docent
creatief schrijven,
en Sabine Hoosemans, licentiaat
Kunstgeschiedenis en docent
creatieve leesbevordering.

Het programma
Geleide van Gogh-wandelingen in
Saint-Remy.
Vrij bezoek aan de streekmarkt
van Saint-Remy op
woensdagochtend.
Daguitstap naar Arles.
Workshops creatief schrijven en
plastische doe-momenten naar
keuze, alles overgoten met een
Provençaals aroma.
Voor het volledige programma en
meer info zie:
www.deleesmeermin.be
M

