
Zondag 12 mei 2019 
Rocroi-Givet-Freÿr-Dinant 

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest 
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Voor onze lente-uitstap kozen we enkele minder bekende -maar daarom niet minder interessante-  

locaties uit. 

Rocroi 
Eerst gaan we naar Rocroi, een oud vestingstadje in de Franse Ardennen, dat haar oude karakter 

perfect heeft weten te bewaren. Dat Rocroi niet meer langs een belangrijke verkeersweg ligt is hier 

wellicht niet vreemd aan. 

Voor de lunch in Hôtel du Commerce kozen we enkele lokale specialiteiten 

Aperitief 

Tarte maison met kaas van Rocroi 

Carbonnade met bier van Rocroi 

‘Le mystère de Rocroi’ 

Koffie/thee en één drank naar keuze inbegrepen 

Na een koffie/thee met een croissant zal 

een gids ons langs de belangrijkste be-

zienswaardigheden leiden. 



Dit voormalig zomerverblijf van 

de hertogen van Beaufort-

Spontin werd bemeubeld en ver-

sierd door 20 generaties die hier 

gewoond hebben. De tuinen in 

de stijl van le Nôtre met terras-

sen en fonteinen zullen u onge-

twijfeld kunnen bekoren. De gid-

sen zullen ons zeker ook het 

verhaal vertellen van de 300 jaar 

oude sinaasappelbomen. 
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Via de vallei van de Maas rijden we langs 

Givet (hier is een korte stop voorzien) 

naar het kasteel van Freÿr. 

Givet 

Kasteel van Freÿr 



Dinant 
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Na het bezoek rijden we naar Dinant waar er 

ruim tijd voorzien is om rond te kuieren in de 

sfeer van Adolphe Sax of een terrasje te 

doen. Vergeet zeker de ‘Couque de Dinant’ 

niet. 

Iets voor 20.00 u zijn we terug in Diest. 

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest 

Info@vsmad.be 

www.vsmad.be 

0477-840 828 

Praktische informatie 

• 07.30 uur  vertrek Diest parking Citadel 

• 10.00 uur  koffie/thee met croissant 

• 10.45 uur  korte wandeling met gids in Rocroi 

• 12.00 uur  lunch 

• 15.00 uur  bezoek aan het kasteel van Freÿr 

• 16.30 uur  vrije tijd in Dinant 

• 17.45 uur  vertrek naar Diest 

• Inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, gids in Rocroi, gidsen en inkom in Freÿr, koffie/thee met crois-

sant, lunch (aperitief, 1 drank naar keuze en koffie/thee inbegrepen). 

• Inschrijven kan tot 30 april 2019 door € 65,00 per persoon over te schrijven op rekening  

BE 50 4529 0482 6118 van VSMAD 

• Raadpleeg ook onze website: www.vsmad.be 


