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Braderie de Lille
Als liefhebber van brocante en antiek moet je eigenlijk één keer in je leven naar Braderie
de Lille zijn geweest! Dit jaar op zaterdag 31 augustus.
Deze brocantemarkt - de grootste van Europa - trekt jaarlijks zo'n twee à drie miljoen
bezoekers. De braderie vindt haar oorsprong in een jaarbeurs die sinds de 12e eeuw in de
stad werd gehouden. Een paar weken voor Maria Hemelvaart kregen kooplui van buiten
de stad bij hoge uitzondering toestemming om gedurende enkele dagen hun waar te
verkopen. Nog altijd verandert Lille jaarlijks het weekend van de eerste zondag in
september in een autovrije stad, waar duizenden verkopers hun kramen opstellen. Zowel
amateurs als echte brocanteurs verkopen hier twee dagen lang hun waar. Naast brocante,
curiosa en antiek vind je hier ook kilometers kramen braderie. Naast de markt worden er
ook een aantal evenementen georganiseerd zoals straattheater, wielerwedstrijden en popen jazzconcerten. In alle restaurants van de stad worden mosselen met patat geserveerd,
meestal in combinatie met een lokaal biertje. Vervolgens doet iedereen mee aan een
informele wedstrijd om een zo hoog mogelijke berg lege schelpen voor zijn restaurant te
krijgen.
Arrangementen
Braderie de Lille op zaterdag v.a. € 33,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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Braderie de Lille op zaterdag

Meer informatie
0113-351551

PROGRAMMA

Na de opstaproute rijden we direct naar Lille, waar we om ongeveer 12:00 uur zullen
aankomen. Vanaf 14:00 uur start de antiekmarkt in het oude stadscentrum van Lille,
bestaande uit meer dan tweehonderd kilometer antiek en brocante. Er is van alles te
koop: schilderijen, antiek, beeldjes, meubels en andere denkbare spulletjes. Om ongeveer
20:00 uur vertrekken we richting huis, waar u om ongeveer 23:00 uur zal arriveren.
INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar
Koffie/thee met versnapering onderweg (in de touringcar)
MEER INFORMATIE
Bij deze reis is een geldig ID-bewijs verplicht!
VERTREKDATA
31-08-2019 - € 33,00
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Prijs vanaf
€ 33,00

