
 

KUNSTKRING VZW      CERCLE D’ART ASBL 

 

De Kunstkring VZW stelt voor deel te nemen aan de 

KERSTMARKT VAN REIMS 

Wanneer:  Van zaterdag 3 tot zondag 4 december 2022 

PROGRAMMA  

Dag 1 – zaterdag 3 december 2022 

Vertrek uit Brussel in de voormiddag in de richting van Reims met comfort haltes 

onderweg. 

Aankomst in Reims en vrije tijd om de kerstmarkt te bezoeken. 

De kerstmarkt van Reims is de 3de grootste kerstmarkt van Frankrijk na deze van 

Straatsburg en Colmar. Voor de editie van 2022 heeft de kerstmarkt plaats op het voorplein 

van de Kathedraal waar 130 chalets U verwachten met tal van gastronomische, artisanale 

en feest producten. 

Op de “Hautes Promenades” zal het ambachters dorp gevestigd zijn met 18 chalets waar U 

originele creatie zult vinden van juweliers, glasbewerkers, ceramisten, borduurders, enz.. 

Op de “Place du Forum” is het rijk der kinderen met het huis van de Kerstman et tal van 

animaties. 

Op de “Place Drouet d’Erlon” staat van 19 november tot 3 januari het groot rad van 10 tot 

22 uur. 

Avondmaal inbegrepen in een restaurant niet ver van het centrum van Reims. Installatie en 

overnachting in het hotel. 

 

Dag 2  Zondag 4 december 2022 

Ontbijt in het hotel met daarna bezoek van het stadscentrum (en de Kathedraal). 



 
Middagmaal onderweg in een restaurant (3 gangen menu met wijn en koffie) 

Namiddag bezoek van een champagnekelder gevolgd door een proeverij. We keren daarna 

rond 16u45/17 uur naar België. 

 

Prijs  voor lid van de Kunstkring 180 €/persoon (supplement single 33 €) 

Prijs voor andere deelnemers 280€/persoon (supplement single 59€/persoon) 

 

De prijs omvat : 

• Het traject per autocar ***(*)  

• De prestatie van een professionele chauffeur 

• De peages, taxen, parkings en buitenlandse btw 

• Een overnachting in een hotel dichtbij het centrum in B&B 

• Het avondmaal van 3 december 2022 met 3 gangenmenu en drankforfait 

• Het middagmaal van 4 december 2022 met 3 gangenmenu en drankforfait 

• De gegidste wandeling (te voet) van Reims van 1u30/2 uur 

• Het bezoek met proeverij van een champagnekelder 

De prijs omvat niet : 

• Het supplement voor individuelle kamer (single)   

 

INSCHRIJVINGEN: 

-Via email naar cakk-reims@cae-kkk.be met vermelding per deelnemer van naam en voornaam, 

geboortedatum en geboorteplaats, alsook een contact Gsm-nummer. 

-Gelijktijdig een overschrijving doen van het overeenkomstig bedrag op rekening BE10 0011 3227 

1704 van de Kunstkring. De betaling geldt als bevestiging van uw deelname.  

Na ontvangst van uw mail en storting ontvangt u een bevestiging van uw reservatie van de 

Kunstkring. 

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: 03 SEPTEMBER 2022 

mailto:cakk-reims@cae-kkk.be


 
 

OPGELET: LEDENPRIJS: 

Om te kunnen genieten van de ledenprijs moet iedere deelnemer zijn lidgeld voor 2022 hebben 

betaald. Om lid te worden vragen wij u een aparte overschrijving te doen van € 6,20 op dezelfde 

rekening BE10 0011 3227 1704 met vermelding van “LIDGELD 2022 + naam en voornaam”. 

 Met vriendelijke groet. 

 

De organisatoren 


