Planer for Rejseklubbens rejseaktiviteter frem til efteråret
2016.
Julerejsen 3.-4. dec. 2015 går til den smukke, julepyntede Lübeck, som er
på Unescos Verdensarvsliste. Rejseprogrammet er klart.

Van Gogh: Høsten. 1888.
Van Gogh Museum

Forårsrejsen fra 26.-28. april går til Nordjylland, hvor vi bor to nætter i
Skagen. Programmet er ikke klart, da hotellets priser ikke er lagt fast for
foråret endnu. Men turen vil gå til Kunsten i Aalborg på vejen til Skagen, hele
onsdag d. 27.april vil vi være i Skagen, hvor Skagen Museum vil have
undergået en nylig forvandling med store nye tilbygninger. Hjemturen vil
også byde på udvalgte nordjyske
kultursteder.

Efterårsrejsen fra 26.september til 2. oktober går til Nederlandene, med
en afstikker til Belgien. Vi vil alle dage bo i overskuelige, historiske Haarlem
med museet for den livfulde 1600-tals- portrætmaler Frans Hals i en velbygget
fattiggård fra 1600-tallet. En hel dag er helliget Haarlem, hvor også byens
Grote Kerk, den imponerende, store katedral, skal besøges. Fra Haarlem tager
vi to af dagene den korte vej til Amsterdam, den ene dag står på Rembrandt
og de gamle mestre i det nyligt
Frans Hals Museum, Haarlem
renoverede, imponerende Rijksmuseum,
den anden dag er det Van Gogh Museum, der er på
programmet. Også Haag besøger vi en dag og
nyder Mauritshuis med den fornemme perlerække
af mesterværker, hvor især Rembrandt og Vermeer
(Pigen med Perleøreringen) er velrepræsenterede
med berømte malerier. Midt i ugen tager vi på
heldagstur til Unesco-verdensarvsbyen Brugge i
Rembrandt: Jødebruden. Ca.
Belgien, byen, der er prist for sin store betydning i
1666. Rijksmuseum
1400-tallet og idylliske, velbevarede
middelalderskønhed. Her er de udvalgte museer Groeninge Museum med blandt andet
Vermeer: Pigen med
et mageløst, stort maleri af den uforlignelige flamske 1400-tals maler Jan van Eyck samt
Perleøreringen. 1665.
det historiske Sint Jans Hospitaal med samlingen af den fine 1400-talsmaler Hans
Mauritshuis
Memlings malerier og altertavler.
Når hotelpriserne for efteråret 2016 er meldt ud, vil
programmet for Nordjylland/Skagen og Nederlandene
inkl. Brugge blive færdiggjort.

Tilmelding sker til rejseleder Georg Aatorp
aatorp@mail.dk, mobil 61697126
Bybillede fra den mere end idylliske
middelalderby Brugge – på Unescos
Verdensarvsliste
Udarbejdet 28.9.2015

