
INFORMATIE REIS NAAR NANTES , POUR L’AMOUR DU FIL   19 – 23 APRIL 2023  
 
Dit reisprogramma is samengesteld op verzoek van het Quiltersgilde. Nederland zal eregast zijn op 
het festival Pour l’Amour du Fil, dat jaarlijks in de Bretonse stad Nantes wordt gehouden. 
Naast quilts worden er ook andere textielkunst  en getoond. 
U reist per touringcar.  
De kosten van de reis zijn : 650,00 euro op basis van een zg. twin kamer(2 gescheiden bedden) 
                                                 870,00 euro op basis van een eenpersoonskamer 
                                                 Bad/douche,toilet op de kamer. 
 
De reissom is incl.touringcar vervoer, 4 hotelovernachtingen incl.ontbijt, 2 diners(dagprijs) , 1 dag 
entree beursbezoek, reisbegeleiding. 
Mocht u geen doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering hebben en toch een verzekering willen 
afsluiten, dan kunt u dit bijvoorbeeld doen via www.europeesche.nl  of elders. U kunt dan namelijk 
een volledig pakket naar eigen wensen afsluiten. Een verzekering kunt u pas afsluiten na ontvangst 
van de nota van de reis. 
De factuur van de reis ontvangt u voor 15 december a.s. Voor 1 januari a.s. betaalt u dan de helft van 
de reissom als voorschot , waarna de rest van het bedrag voor 1 maart moet worden voldaan.   
U kunt reserveren  per e-mail: info@idebe.nl , Ine de Boer. Graag de volgende gegevens hierbij 
vermelden:  naam, postadres, eenpersoons-of twinkamer,mobiele telefoonnummer, e-mailadres, 
eventuele dieetwensen. 
Voor meer info: Ine de Boer  0626434516   info@idebe.nl 
 
OVERZICHT REISPROGRAMMA 
 
19 APRIL 
Opstapplaats is in ieder geval Utrecht CS, rond 08.00 u. 
Mogelijkerwijs wordt Breda NS station ook een plaats om in te stappen. 
In de touringcar zijn consumpties verkrijgbaar en is er toilet acomodatie aanwezig. 
Onderweg wordt een koffiestop gehouden, ook ivm de verplichte pauze voor de chauffeur. 
Overnachting in het charmante voorstadje van Parijs, Maisons-Laffitte. U dineert in het hotel. 
 
20 APRIL 
De reis naar Nantes wordt vervolgd. U arriveert daar in het begin van de middag. Het hotel ligt in het 
centrum en u heeft de mogelijkheid om het historische Nantes te bezoeken. 
U dineert op eigen gelegenheid.   
 
21 APRIL 
Festivaldag! U wordt per touringcar naar het festival gebracht en aan het einde van de middag weer 
opgehaald. Diner op eigen gelegenheid. 
 
22 APRIL 
U reist van Nantes naar het bekende Chartres, waar u overnacht en ondermeer 
de mooie kathedraal kunt bezoeken. Gezamenlijk diner. 
 
23 APRIL  
Terugreis naar Nederland. U arriveert in het begin van de avond bij de opstapplaats. 
 
 
 
 


