Toscane
6-daagse vliegtuigreis naar Toscane, Italië
31 juli 2019 t/m 05 augustus 2019
• Puccini Festival Torre del Lago: meer dan alleen Puccini
• Kunsthistorische schatten in Florence en Pisa
• Toscaanse parel: verblijf in charmant stadje Lucca
Woensdag 31 juli vliegen we in de loop van de middag per rechtstreekse vlucht naar Pisa. Van
daaruit rijden we naar ons hotel in Lucca, het charmante stadje in Toscane dat een sfeervol
centrum heeft en een ideale uitvalsbasis vormt voor het Puccini Festival in Torre del Lago. Want
wie van de opera's van Puccini houdt, mag zeker het Puccini Festival in Torre del Lago niet
missen.
Donderdag 1 augustus krijgen we een rondleiding door Lucca, Puccini's geboortestad. Onder
leiding van een gids maken we een rondwandeling door de dromerige stad die nog volledig
omringd is met 17e-eeuwse stadswallen. Hierdoor is Lucca een van de meest authentieke
steden van Toscane. Uiteraard leren we hier de uitstekende Italiaanse keuken beter kennen. 's
Avonds vindt in de Chiesa di San Giovanni een recital (zang & piano) plaats met als thema
‘Puccini e Verdi’.
Vrijdag 2 augustus brengen we een bezoek aan Pisa. Hier maken we kennis met de romaanse
en gotische bouwkunst. In Pisa mag uiteraard een bezoek aan de scheve toren niet ontbreken.
In Torre del Lago wordt vanavond Verdi’s opera Aida opgevoerd.
Zaterdag 3 augustus staat in het teken van Puccini. In Lucca bezoeken we zijn geboortehuis,
waar zich tegenwoordig een museum over de componist bevindt.
's Avonds rijden we naar Torre del Lago. Puccini liet een villa aan het meer bouwen van het
geld dat hij had verdiend met zijn opera's Manon Lescaut en La bohème. Hier schreef hij
vervolgens de opera's Tosca en Madama Butterfly. Hoewel Puccini stierf in Brussel, is hij bij zijn
huis in Torre del Lago begraven. Het was een grote wens van Puccini om zijn opera's eens op
te voeren in de openlucht aan het meer. Zelf heeft hij dit niet meer meegemaakt maar in 1930
kreeg zijn opera La bohème een openlucht-uitvoering aan het meer. Dit was het startsein van

het Puccini Festival. In het kader van het Puccini Festival kunt u vandaag een opvoering van La
bohème bijwonen.
Zondag 4 augustus gaan we naar de kunststad Florence. Onder leiding van een gids maken
we een wandeling door het historische centrum langs alle beroemde gebouwen. In Torre del
Lago sluiten we de reis muzikaal af met een concertante opvoering van Puccini’s Manon
Lescaut. Manon Lescaut was de eerste echt succesvolle opera van Puccini. Titelheldin Manon
Lescaut was tevens de eerste van de typische, tragische Puccini-vrouwen die ook in zijn latere
opera’s een belangrijke rol zouden spelen.
Maandag 5 augustus vliegen we in de loop van de middag terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.395,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 150,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Puccini e Verdi

€ 22,00

Aida

€ 87,00

La bohème

€ 87,00

Het zwanenmeer

€ 34,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Transavia-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 5 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Hotel Ilaria &
Residenza dell'Alba in Lucca
• 5 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling bij MUSICO Reizen)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concerten, vervoer van en naar Schiphol,
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

