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De Kunstkring organiseert een dagje in Luik met bezoek aan 

Cité Miroir en tentoonstelling TOETANCHAMON 

Wanneer:   Op zaterdag 7 maart 2020  

Waar:    Station Guillemins te Luik om 9u50 voor correspondentie “Carré” 

Programma :                1) 10u30: Cité Miroir en tentoonstelling Goulag 

   2) 11u30: Bus 1 richting eindpunt Guillemins 

   3) 12u00: Restaurant Concordia (menukeuze meedelen) 

   4) 13u40: Bezoek tentoonstelling Toetanchamon 

Opmerkingen: 

1) De tentoonstelling Toetanchamon neemt ons mee in de voetsporen van archeoloog Howard 

Carter die, in 1922, zijn graf ontdekte. We zullen er ook 350 originele stukken bewonderen 

en genieten van een immersie en didactisch spektakel op een verhalende manier. 

2) MAALTIJDKEUZE: moet ons in uw inschrijvings-email medegedeeld worden. 

Voorgerecht  

a) Parmezaanse kaasfondue 

b) Gevogelte kroket in tomaatsausje 

Gerecht 

a) Filet américain met frietjes (specialiteit) 

b) Gegrilde ham bearnaisesaus of mosterdsaus 

Nagerecht voor iedereen: Huisgemaakte bevroren noga coulis van rood fruit 

DRANK inbegrepen: 1/4 wijn, water (bruisend, plat), koffie of thee. 
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DUUR: Het einde van onze activiteiten worden voorzien rond 16u00. 

PRIJS:   Leden:  45,00€   Niet-leden: 70,00€  

Deze prijs omvat: 

Uw ingangsgelden, vervoer met bus lijn 1, restaurant, audio gids voor bezoek Toetanchamon 

en een eventueel drankje na de rondrit. 

INSCHRIJVINGEN: 

- Verstuur een email naar CAKK-tthamon@cae-kkk.be met vermelding van “naam”, 

“Voornaam”, stamnummer, aantal personen en een contact gsm nr. Vergeet zeker niet uw 

menukeuze mede te delen. (Bvb. Uw naam – Gevogelte kroket – Gegrilde ham mosterd) 

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

3227 1704 van de Kunstkring. De betaling geldt als uw bevestiging van deelname. 

- Na ontvangst van uw email en uw storting zal u een bevestigings-email ontvangen. 

- Wegens logistieke redenen zal het aantal deelnemers tot maximum 50 beperkt zijn met 

voorrang aan onze leden in orde met het lidgeld voor 2020. 

- Afsluiting van de inschrijvingen: donderdag 20 februari 2020 om 24u00 

Opgelet: 

Lid worden blijft steeds mogelijk door een aparte overschrijving van 6,20€ op dezelfde rekening BE10 

0011 3227 1704 mits vermelding van “LIDGELD 2020”. 
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