Limburg II
2-daagse busreis naar Limburg, Nederland
04 juli 2021 t/m 05 juli 2021
• Openluchtvoorstelling Rusalka in haven Trierveld
• Verblijf in Romantik Hotel Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch
• Rondleiding Landgoed Daelenbroeck
NB: Deze reis is volgeboekt, klik hier voor onze reis naar Limburg met vertrekdatum 2 juli (met
hetzelfde programma).

Zondag 4 juli rijden we via diverse opstapplaatsen naar Noord-Limburg. In Herkenbosch, ter
hoogte van Roermond, nemen we onze intrek in Romantik Hotel Kasteel Daelenbroeck. De
kamers in dit 14e-eeuwse kasteel bieden u de charme van het verleden en alle comfort van het
heden. Geniet van de rustige sfeer van het kasteelterrein of ontspan in de prachtige
omringende natuur van het nabijgelegen nationaal park Meinweg.
’s Avonds wonen we een voorstelling bij van de opera Rusalka van Dvorák, een
openluchtvoorstelling in de haven Trierveld bij Born. Het is een werkhaven voor het opslaan en
overslaan van zand en grind uit de Maas. De opera vertelt in een Nederlandse vertaling van
David Prins het tragische sprookje van Hans Christian Andersen over de kleine Zeemeermin die
verliefd wordt op een prins met ‘gewoon’ twee benen. Het gezelschap Opera Compact wil bij
deze voorstelling het verhaal aan haar staart de vrije natuur intrekken. Het Limburgse
landschap is dankzij het Consortium Grensmaas letterlijk in beweging, zodat de thematiek in het
werk over het spanningsveld tussen natuur (de wereld van de kleine Zeemeermin Rusalka) en
cultuur (de wereld van haar naamloze Prins) voel- en zichtbaar wordt.
Rusalka wil haar geliefde prins voor zich winnen en wil zich aan zijn wereld aanpassen. Ze
realiseert zich niet hoe gevaarlijk het is om anders te willen zijn dan je eigenlijk bent. Een
tribune aan het water geeft uitzicht op een muziektheaterspektakel waar orkest en solisten
samenkomen met grootse techniek en sprookjesachtige beelden, waarbij alle mogelijkheden
van het landschap benut worden.

Artistiek leider Sybrand van der Werf van Opera Compact: 'Leidraad tijdens de voorbereidingen
zijn de Covid-richtlijnen. De omvang en de bouw van de tribune moet daarop afgestemd
worden. Er is inmiddels gekozen voor een tribune die voldoende afstand tussen elke bezoeker
garandeert. Bovendien is er een systeem bedacht van veilige bubbels voor groepjes bezoekers.
We bieden Covid-proof zitplaatsen en zorgen ook met de verdere omlijsting voor een
superveilig evenement. Het blijft altijd in een glazen bol kijken maar in combinatie met de
vaccinaties en de mogelijke versoepelingen die op stapel staan, zijn we ervan overtuigd dat de
opera gewoon door kan gaan.'
Maandag 5 juli krijgen we ’s ochtends een rondleiding door het kasteel. U bezoekt de
schitterende oorspronkelijke tonggewelven, de Ridderzaal en de gerestaureerde woontoren. De
geschiedenis van het kasteel gaat terug tot begin 14e eeuw toen leenheer Godfried van
Heinsberg hier in de nogal moerassige grond (broeck) een kasteel liet bouwen. Tijdens de
80-jarige oorlog raakte het kasteel danig verwoest. Met materiaal uit de zogenaamde
Hoofdburcht herbouwde men in 17e eeuw de Voorburcht. Dat er ooit een groter kasteel stond,
raakte in het vergeetboek tot in 1999 bij restauratie de 14e-eeuwse gewelven tevoorschijn
kwamen. Tot slot maakt u een wandeling over het landgoed. Na een eenvoudige lunch rijden
we terug naar de opstapplaatsen.

Prijzen
Basisreissom

€ 375,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 40,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Rusalka

inbegrepen

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Herkenbosch v.v. en vervoer ter plaatse
• 1 overnachting op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Romantik Hotel Kasteel
Daelenbroeck in Herkenbosch
• 1 diner in het restaurant van het hotel & 1 eenvoudige lunch
• Toegangskaart voorstelling Rusalka (04/07)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst (lees hier meer
over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden & uitgaven van persoonlijke
aard
In verband met de corona-maatregelen is Amsterdam-Sloterdijk tijdelijk geen opstapplaats.
Reizen in en na coronatijd
MUSICO Reizen volgt de richtlijnen van het RIVM. Mocht de reis door verscherpte
maatregelen moeten worden geannuleerd, 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.
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:

