Luik
4-daagse busreis naar Luik, België
16 juni 2019 t/m 19 juni 2019
• Sopraan Sonya Yoncheva te gast bij Opéra Royal de Wallonie
• Oude en nieuwe architectuur in Luik
• Dwalen door pracht en praal in Maastricht
Zondag 16 juni rijden wij vanaf diverse opstapplaatsen in Nederland naar Luik waar in de
Opéra Royal de Wallonie deze middag de opera I puritani van Bellini opgevoerd wordt. Het is de
laatste opera die Bellini schreef en handelt over de Engelse burgeroorlog tussen Cromwell en
het Stuart-koningshuis terwijl op microniveau de liefde, religieus fundamentalisme en een
machtsstrijd de inzet vormen voor een groots drama.
Maandag 17 juni bezoeken we het Musée la Boverie, in het voormalige Paleis voor de Schone
Kunsten dat voor de Wereldtentoonstelling van 1905 in Luik is gebouwd. Sinds de recente
renovatie en uitbreiding heet het Musée la Boverie, naar het park waar het in staat, als om
duidelijk te maken dat het niet alleen om een gebouw vol kunst gaat, maar om een ensemble
waar het groen van de natuur ook deel van uitmaakt. Voor het museum ligt een Engelse
landschapstuin met zijn ogenschijnlijke willekeur. Erachter ligt de strakke geometrie van de
Franse paleisparken met rozentuin en een ondiepe vijver waarin het museum zichzelf spiegelt.
In Aken diept het Sinfonieorchester Aachen de Engelse muziek van begin vorige eeuw uit met
het Celloconcert van Elgar. In het kader van de Chorbiennale Aachen voert het orkest ook de
zelden opgevoerde A Sea Symphony van Vaughan Williams uit. Dit werk op gedichten van Walt
Whitman is een kruising tussen een symfonie en een oratorium.
Dinsdag 18 juni

bezoeken we Maastricht. Een rondleiding door deze stad is een

aaneenschakeling van hoogtepunten. Vanaf het Vrijthof ziet u onder meer de Sint
Servaasbasiliek, de Hoofdwacht en het Generaalshuis. Door de stad dwalen is een wandeling
langs bijzondere plekken. Zoals de Bisschopsmolen, de Helpoort en het Faliezustersklooster.
Het is ook een wandeling langs oude stadmuren, poorten en torentjes. ’s Avonds is sopraan
Sonya Yoncheva te gast bij de Opéra Royal de Wallonie met een programma vol aria's en
duetten (samen met haar broer, tenor Marin Yonchev) van Verdi.

Woensdag 19 juni maken we een rondgang door Luik waarbij we ook het futuristisch ogend
treinstation Liège-Guillemins bezoeken. Het gebouw - van de Spaanse architect Calatrava - is
gemaakt van glas, beton, staal en blauwe hardsteen. De lange overkapping maakt een
magistrale sciencefictionachtige indruk. Het geheel lijkt eerder op een ruimteschip dan op een
treinstation! Na de lunch rijden we terug naar de opstapplaatsen.
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Prijzen
Basisreissom

€ 925,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 100,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
I puritani

€ 76,00

A Sea Symphony

€ 44,00

Sonya Yoncheva

€ 64,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Luik v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen in het 4-sterren Ramada Plaza Liège City Center in Luik
• 3 diners of lunches
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst (bij
Venlo) (lees hier meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten voorstelling en concerten, vervoer van en naar de
opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds
MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

