Verona
4-daagse vliegtuigreis naar Verona, Italië
05 juli 2019 t/m 08 juli 2019
• Anna Netrebko met Verdi in de Arena van Verona
• Overweldigende Aida
• Stad van Romeo en Julia
• Zee van kaarslicht in de zwoele Italiaanse avondlucht
• Lees hier wat reisleider Nanda Geerling over Verona vertelt
Vrijdag 5 juli vliegen we in de loop van de middag rechtstreeks naar Verona, waar we
verblijven in het viersterrenhotel Best Western Hotel Firenze, gelegen op loopafstand van de
Arena. De Arena di Verona is een van de best bewaard gebleven amfitheaters ter wereld. ’s
Avonds kunt u in de Arena een opvoering bijwonen van de opera waar het festival ruim honderd
jaar geleden mee ontstond en sindsdien elk jaar op het programma staat: Verdi’s Aida. De sfeer
in de Arena tijdens het festival is uniek, vooral door de zee van kaarslichtjes die voor de
voorstelling ontstoken worden in de heerlijke Italiaanse avondlucht.
Zaterdag 6 juli maken we met een plaatselijke gids een uitgebreide stadswandeling door het
centrum van Verona. In de eerste eeuw voor Christus was Verona door zijn gunstige ligging aan
de Adige al een belangrijke Romeinse stad. Het dal van de Adige vormde een goede verbinding
tussen Italië en de landen ten noorden van de Alpen. De Romeinse invloed van weleer blijkt nu
nog uit bijvoorbeeld het amfitheater, het Teatro Romano en de Porta dei Borsari. In de 12e, 13e
en 14e eeuw werd Verona bestuurd door de Scaliger familie. Juist in deze periode situeerde
Shakespeare zijn beroemde Romeo & Julia. De Veronese families Montecchi en Capuleti
waartoe Romeo en Julia behoorden, waren begin 14e eeuw grote rivalen van elkaar. Op het
programma van de Arena di Verona staat Bizets opera Carmen.
Zondag 7 juli bezoeken we het Arena Museo Opera het in Palazzo Forti, waar een overzicht
van de operageschiedenis wordt gegeven en inzicht in het creatieve proces dat voorafgaat aan
het tot stand komen van een operaproductie. In de Arena di Verona vertolken sopraan Anna
Netrebko en tenor Yusiv Eyvazov de hoofdrollen in Verdi’s Il trovatore, een opera vol spanning,
liefde, bloedige wraak, bedrog en dood.

Maandag 8 juli krijgen we een rondleiding in de Basilica di San Zeno. San Zeno, een heilige uit
de 4e eeuw, is de beschermheilige van de stad Verona. De basiliek van San Zeno is zeer
bijzonder. De kerk werd in de 4e eeuw gesticht en kreeg eind 14e eeuw haar huidige vorm. De
imposante bronzen deuren uit de 11e eeuw geven toegang tot een indrukwekkende kerk met
Romeinse zuilen, fresco's uit de 13e en 14e eeuw en een beroemd altaarstuk van Andrea
Mantegna. In de loop van de middag vliegen we rechtstreeks vanaf Verona terug naar
Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.175,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 180,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Aida - gradinata di settore D/E

€ 29,00

Aida - gradinata numerata 1e settore

€ 118,00

Aida - poltronissime gold

€ 214,00

Carmen - gradinata settori D/E

€ 29,00

Carmen - gradinata numerata 1e settore

€ 118,00

Carmen - poltronissime gold

€ 214,00

Il trovatore - gradinata settori D/E

€ 25,00

Il trovatore - gradinata numerata settore 1

Voor deze voorstelling zijn helaas geen
kaarten meer beschikbaar

Il trovatore - poltronissime gold

€ 197,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Transavia-vluchten met belastingen en toeslagen, transfers en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Firenze in Verona
• 3 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, vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds
MUSICO Reizen
Willemstraat 29
3511 RH UTRECHT

telefoon: 030-2991105
e-mail: info@musico.nl
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

