Wiesbaden II
5-daagse busreis naar Wiesbaden, Duitsland
31 augustus 2021 t/m 04 september 2021
• Groots muziekfestival: van Wiesbaden tot aan het Mittelrheintal
• Violist Daniel Hope’s fascinatie voor Belle Époque
• Chagall in Mainz
Dinsdag 31 augustus rijden we via diverse opstapplaatsen naar Wiesbaden. Van hieruit
bezoeken we een aantal concerten in het kader van het Rheingau Musik Festival, een van de
grootste muziekfestivals in Europa, in de regio van Wiesbaden tot aan het Mittelrheintal. In
Schloß Johannisburg speelt cellist Jan Vogler alle vijf cellosonates van Beethoven, telkens
samen met een andere pianist.
Woensdag 1 september krijgen we een rondleiding door Wiesbaden. Wiesbaden wordt vaak
het ‘Nice van het noorden’, de ‘toegangspoort tot de Rheingau’, of ‘stad van de villa’s’ genoemd.
Imposante architectuur, weelderige parken en plantsoenen en een rijk cultureel aanbod zijn de
fraaie kenmerken van deze elegante stad aan de Rijn. In de oude stadswijk van Wiesbaden,
Altstad, bevinden zich, omzoomd door huizen uit de 18e en 19e eeuw, tal van smalle steegjes
die samen een doolhof vormen. ’s Avonds maken violist Daniel Hope en pianist Simon
Crawford-Philips een tijdreis naar Belle Époque, de periode rond 1900, die Daniel Hope enorm
fascineert. Op het programma staan werken van Ravel, Schönberg, Kreisler en Franck.
Donderdag 2 september bezoeken we Mainz. Hier krijgen we een rondleiding door Mainz waar
we onder andere de Sankt Stephan bezoeken met de blauw verlichte glasramen van de
kunstenaar Marc Chagall. Na lange aarzeling ging Chagall uiteindelijk in op het verzoek ramen
voor de kerk te maken. Hij wilde daarmee vooral verzoening symboliseren tussen Frankrijk en
Duitsland en verzoening tussen joden en christenen. In de meditatieve kleur blauw
brandschilderde Chagall zijn bijbelse dromen uit het Oude en Nieuwe Testament: het paradijs,
Mozes die met zijn geboden van de berg komt, de ark van Noach met de witte vredesduif, Maria
in Nazareth en het hemelse Jeruzalem met koning David. Alles en iedereen is omringd door
Chagalls sierlijke engelen, die over de ramen zweven. In het Kurhaus soleert violist Bomsori
Kim vanavond in het Vioolconcert van Tsjaikovski bij het Royal Philharmonic Orchestra onder

leiding van Vassily Petrenko. Daarnaast staan ook de Enigma Variations van Elgar op het
programma.
Vrijdag 3 september maken we een boottocht over het Oberes Mittelrheintal. De schoonheid
van de natuur, de overweldigende vergezichten en de vele burchten en kastelen op de
zonovergoten hellingen van de wijnbergen maken dit dal tot een van de populairste toeristische
bestemmingen van Europa. 's Avonds sluit de 'artist-in-residence' Khatia Buniatishvili het
Rheingau Musik Festival af in het Kurhaus in Wiesbaden.
Zaterdag 4 september rijden we in de loop van de ochtend terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 995,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 96,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Vijf maal Beethoven

€ 59,00

Daniel Hope & Simon Crawford-Philips

€ 64,00

Tsjaikovski & Elgar in het Kurhaus

€ 124,00

Khatia Buniatishvili

€ 64,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Wiesbaden v.v. en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Mercure Hotel
Wiesbaden City
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (lees hier meer over de
opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds
NB. In verband met de Corona-maatregelen is Amsterdam tijdelijk geen opstapplaats.
Reizen in en na coronatijd
MUSICO

Reizen

volgt

het

reisadvies

van

Buitenlandse

Zaken.

Mocht

uw

vakantiebestemming de komende zomer toch nog een oranje reisadvies hebben, dan
voeren wij de reis niet uit en ontvangt u de reissom terug. Individuele kosten die
voortvloeien uit verplichte corona-maatregelen (bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een
test), komen voor rekening van de reiziger.
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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:

