
 

 
 
Dagprogramma zevendaagse busreis In de voetsporen van de 
Impressionisten 
 
Dinsdag 7 september  
Vanaf station Lunetten in Utrecht, reizen we naar Etten-Leur, waar Vincent van Gogh 
in 1881 woonde en werkte. We reizen door naar de Borinage waar van Gogh 
tussen 1878 en 1880 verbleef als student theologie. Gegrepen door de armoede, 
ging hij tekenen. Overnachting in Bergen/Mons. 
 

 
                                                                                     Maison Van Gogh in Cuesmes 
Woensdag 8 september  
We rijden naar het dorp Auvers-sur-Oise, dat een belangrijke trekpleister was voor 
(impressionistische) schilders. Daubigny, een van de belangrijkste Franse 
landschapsschilders, vestigde zich daar als een van de eersten. Hij was een schilder 
van de School van Barbizon, samen met Millet, Corot en Courbet. Zij legden de basis 
voor het realisme in de schilderkunst en inspireerden Van Gogh. Zo schilderde van 
Gogh in 1890 De tuin van Daubigny.  

 
Vincent van Gogh, Madame Gachet   



We bezoeken het huis van Daubigny en dat van dokter Paul Gachet en zijn vrouw, 
van beiden maakte van Gogh beroemde portretten. Die dag eten we in Auberge 
Ravoux, de beroemde herberg waar Vincent van Gogh zijn kamer had, de laatste 
dagen van zijn leven.  
 
Donderdag 9 september 
Schilders als Monet, Manet, Degas, Morisot, Renoir en Sisley traden in de 
voetsporen van de realisten en gaven hun eigen moderne tijd weer. Hun belangrijke 
werken hangen in Musée d’Orsay, Musée Marmottan en Musée de l’Orangerie in 
Parijs. We blijven drie nachten en twee dagen in Parijs. 
Deze dag staan d’Orsay en de l’Orangerie op het programma, met avondeten in de  
Orangerie. 

 
                                                     ‘Impression: Soleil levant’, Monet, 1872-73 (Musee Marmottan) 
 

Vrijdag 10 september   
We bezoeken Musée Marmottan waar ‘Soleil levant’ hangt (tenzij het uitgeleend is), 
een doek van Claude Monet dat het eerste ‘echte impressionistische doek’ wordt 
genoemd. Lisette Le Blanc zal u meer vertellen over dit iconische werk, waar de hele 
kunststroming naar vernoemd zou zijn.  
We rijden ’s middags naar het pittoreske dorpje Barbizon en wandelen door de 
bossen van Fontainebleau. We doen Auberge Ganne aan, een herberg waar de 
kunstenaars samenkwamen, aten en dronken. Ze waren er welkom en in ruil voor 
eten en drinken maakten ze fraaie schilderingen in deze herberg. Nu is het een 
museum. Ook gaan we naar het atelier van Millet. 
 
Zaterdag 11 september 
De Seine was voor Impressionisten een belangrijke plek, ze trokken naar buiten om 
‘en plein air te schilderen’ en vonden er idyllische dorpjes, zoals Argentueil en 
Chatou met La Maison Fournaise. Renoir kwam er graag. We lunchen hier uitgebreid 
en zullen daarna zien dat de plek vergeleken met de tijd rond 1890 bijna niet is 
veranderd.  
 
Zondag 12 september  
Natuurlijk mogen we de Impressionistische beeldhouwers niet vergeten. In Musée 
d’Orsay zagen we het werk van Rodin en in Nogent-sur-Seine gaan we naar het 
nieuwe Musée Camille Claudel, gevestigd in het huis waar zij opgroeide. We 
overnachten in Nogent-sur-Seine. 
 
 



Maandag 13 september   
We sluiten onze reis af in L’espace du Côté des Renoir, een in 2018 geopend 
museum. Het is gevestigd in het woonhuis en atelier van Renoir in Essoyes, een 
schitterend dorpje, gelegen in de Champagne.  
 
De reis In de voetsporen van de Impressionisten geeft u gedurende deze week 
inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en de betekenis van deze zo belangrijke en 
interessante kunststroming.  

Praktische gegevens                                                                                                      
* begeleiding: Lisette Le Blanc, kunsthistorica                                                                                                                    
* reisorganisatorische uitvoering: Sophus Travel, Leusden i.s.m. Helikon                                                                                                
* data: dinsdag 7 t/m maandag 13 september 2021                                                                                                                   
* prijs: € 1490,- p.p. op basis een tweepersoonskamer met ontbijt en 4x diner en 2x 
warme lunch                                                                                                                    
* toeslag éénpersoonskamer € 392, -                                                                             
* minimaal / maximaal aantal deelnemers: 12 / 24                                                                                                                                                                                                                                        

Bij de reissom zijn de volgende zaken inbegrepen:                                                          
*zes overnachtingen op basis van een tweepersoonskamer met toilet, bad en/of 
douche op basis van logies, 6x ontbijt, 4x diner en 2x warme lunch.                                                                                                                                                                                  
* inhoudelijke begeleiding door Lisette Le Blanc                                                                                                                    
* entreegelden voor de in het programma genoemde musea en monumenten etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* excursies zoals omschreven                                                                                                                                                 
* bijdrage calamiteitenfonds 

U dient zelf zorg te dragen voor:                                                                                                                                       
* annuleringsverzekering                                                                                                                                                           
* reisverzekering                                                                                                                                                                        
* overige lunches                                                                                                                                                                                      
* persoonlijke uitgaven en drankjes                                                                                                                                           

Hotel: zes overnachtingen in toeristenklasse-hotels                                                     
Bus: comfortabele 24-persoons touringcar                                                               
Kleine programmawijzigingen voorbehouden 

Voor verdere algemene reisvoorwaarden: vraag via info@helikon.nl om schriftelijke 
informatie. 

 

 

 

 


