Studiereis Straatsburg - PROGRAMMA
7 tot en met 10 april 2022

De Vlaamse Juristenvereniging organiseert al voor negende maal een studiereis voor en
met juristen (en hun partners). Dit voorjaar naar een Europese stad bij uitstek, Straatsburg,
de hoofdstad van de Elzas. Straatsburg is met name bekend omdat de zetel van de Raad
van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens er zijn gevestigd. Samen
met Brussel is het ook de zetel van het Europees Parlement. Het is een universiteitsstad en
een centrum van de motor-, voedsel-, textiel- en machinebouwnijverheid. We logeren in een
zeer centraal gelegen hotel en alle bezoeken zijn op wandelafstand.
Programma

Donderdag 7 april 2022
6:45 Samenkomst in station Brussel Zuid (voor de 8 treinreizigers).
Zij die reizen met eigen vervoer doen dit op eigen tempo. (Reken op een rit van ongeveer 5
uur en parkeerkosten in Straatsburg – 39€ per nacht in Sofitel niet inbegrepen).
7:14 Vertrek met TGV 9870 – rijtuig 8 rechtstreeks naar Straatsburg. Plaatsen in tweede
klasse.
11:05 Aankomst TGV te Straatsburg en te voet naar hotel voor afzetten van de bagage (15
min) en nadien eerste kennismaking met de stad en vrije lunch.
14:30-15:00 Inchecken in het hotel. Nadien vrije tijd en eerste kennismaking met de stad.
18u30 Samenkomst in lobby van Sofitel en te voet naar restaurant.
19:00 Diner met de groep (inbegrepen) in Au Pont Saint Martin, 15 rue des Moulins.

Vrijdag 8 april 2022
7:00-9:00 Ontbijt in hotel
9:00-10:00 Verplaatsing te voet voor de bezoeken (stadskledij) aan :
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10:00-12:00 Bezoek aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en
uiteenzettingen door
mevrouw Jolien Schukking, Nederlands rechter aan het Hof, en
mevrouw Ellen Penninckx, referendaris bij het Hof.
12:00-14:00 Lunch (inbegrepen) in 1 Michelin-ster Le Buerehiesel, 4 parc de l’Orangerie,
tegenover de gebouwen van de Raad van Europa.
14:00-17:00 Bezoek aan de Raad van Europa en uiteenzettingen door
de heer Günter De Schepper, voormalig functionaris in de Raad van Europa en huidig
Opdrachthouder in het Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken van de Vlaamse
Regering
de heer Günter Schirmer, Head of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, en
Head of the Committee on Election of Judges to the European Court of Human Rights.
de heer Patrick Penninckx, Head of Department – Information Society bij de Raad
de heer Tom Van Dijck, Secretaris-generaal van de ‘European Conservatives Group &
Democratic Alliance (EC/DA)’ in de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa.
17:30-18:00 Verplaatsing te voet naar de residentie van de Belgische Ambassadeur, 7 rue
Johann Knauth
18:00-19:00 Ontvangst door mevrouw Anne Janssens de Bisthoven, echtgenote van de
Ambassadeur en door mevrouw Annemie Lelie, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger
voor België bij de Raad van Europa.
19:30-21:30 Vrij avondmaal (zie suggesties achteraan).

Zaterdag 9 april 2022
7:00-9:30 Ontbijt in hotel
10:00-12:00 Stadsrondleiding met gids (en oortjes) door de historische oude stad, te
beginnen met de Cathédrale Notre-Dame, Petite France, Maison Kammerzell, Place
Gutenberg, de kerk St. Thomas, en verder de Pont Couverts en de Barrage Vauban
(vertrek: place de la cathédrale)
12:00-14:00 Vrije lunch (zie suggesties achteraan)
14:00-18:00 Vrije namiddag met mogelijkheid van museumbezoek naar eigen keuze
(zonder reservering). De toegang bedraagt 7€ en 3,50€ voor 60+. Er is mogelijkheid tot
aankoop van een dagpas voor 12 of 7€ voor alle stadsmusea. www.musees.strasbourg.eu.
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Het Musée des Beaux-Arts, Museum van Schone Kunsten in het ‘Palais Rohan’, stelt
schilderijen ten toon van oude meesters, maar ook van Gustav Klimt.
Het ‘Oeuvre Notre Dame’, dat destijds instond voor de bouw van de kathedraal en
momenteel is ingericht als museum in het oorspronkelijke gebouw vlakbij de
kathedraal.
Het Musée d'Alsace toont de volkskunst en ambachten van de Elzas.
Het Musée de l'Art moderne et contemporain, museum van moderne en
hedendaagse kunst, met het kenmerkende paardenstandbeeld op het dak, is een
van de bekendste Europese musea in zijn soort.

19:00 Samenkomst in het hotel en te voet naar restaurant.
19:30-22:30 Afsluitingsdiner (inbegrepen) Maison Kammerzell, de grote culinaire topper
in een fantastisch decor (15eeeuw) vlakbij de kathedraal.

Zondag 10 april 2022
7:00-9:30 Ontbijt in hotel en check-out voor treinreizigers met bagage in bewaring.
9:30 Vertrek in lobby hotel voor stadsrondleiding in het ‘quartier impérial allemand’.
10:00-11.30 Stadsrondleiding met gids in Neustadt, een wijk gebouwd tijdens de
Pruisische periode (1871-1918) en erkend als Unesco werelderfgoed (vertrek: place de la
république).
11:30 Vrije lunch en vrije tijd. Treinreizigers halen hun bagage op en vertrekken naar station.
Reizigers met de auto doen check-out tegen 12u en keren op eigen tempo huiswaarts.
12:29 Vertrek station Straatsburg met TGV 9898 rijtuig 11 (eerste klasse)
14.15 Aankomst in Luxemburg-stad en overstappen
15.10 Vertrek in Luxemburg station voor IC (eerste klasse) naar Brussel via Aarlen
18:57 Aankomst te Brussel-zuid
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Praktische inlichtingen


Sofitel Strasbourg Grande Ile, 4 place Saint Pierre le Jeune, 6700 Strasbourg,
+33388154900, 5-sterrenhotel (verblijf in superior kamer).



Restaurants (suggesties) : de meeste restaurants in het centrum zijn geen ‘atrapestouristes’ en leveren degelijke maaltijden af, met de typische gerechten uit te streek.
-

-

La Winstub Chez Yvonne: zeer typisch elzasser restaurant, knal in het historisch
centrum; 10 Rue du Sanglier
Au crocodile, 1 Michelin-ster, klassieke, verfijnde keuken, hogere prijsklasse,
www.au-crocodile.com
L’Eveil des sens, rue des dentelles, noemt zichzelf een semi-gastronomisch
restaurant en heeft een menu aan 45€.
Au pont du Corbeau, typisch elzasser keuken en interieur, naast Musée d’Alsace,
www.aupontducorbeau.fr
La corde à linge, place benjamin zix
Bistrot des copains, 11 quai finkwiller (bij de brug saint thomas)

-

En verder : https://guide.michelin.com/be/nl/grand-est/strasbourg/restaurants

-

https://www.visitstrasbourg.fr/en/organising-my-stay/places-to-eat/allof-our-restaurants/


Coronamaatregelen : uiteraard is deze groepsreis onderhevig aan de maatregelen
van de Belgische en Franse overheden geldend op het ogenblik van de reis.
U dient op voorhand en online een verklaring in te vullen voor de Raad van Europa
en de QR code bij u te hebben voor toegang tot de gebouwen.



Begeleiding : Marc Taeymans (+32 470 99 57 29) en Günter De Schepper (+32 499
55 79 32).



Organisatie: vzw VJV-Organisatie, KBO 0634.659.320. Deze pakketreis valt niet onder
toepassing van de wet van 21 november 2017. Annulerings- of reisbijstandsverzekering
dient u zelf af te sluiten.
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