Lyon oud & nieuw
5-daagse vliegtuigreis naar Lyon, Frankrijk
29 december 2021 t/m 02 januari 2022
• Feestelijke dagen rondom de jaarwisseling bij de Opéra de Lyon
• Indrukwekkende musea : Musée des Beaux Arts & Musée des Confluences
• Lyon: van middeleeuwen tot in de 21e eeuw
Woensdag 29 december vliegen we in de loop van de dag rechtstreeks naar Lyon, ook wel
Klein Parijs genoemd. 's Avonds kunt u in het Auditorium een concertante opvoering van Die
Fledermaus bijwonen. Chef-dirigent Nikolaj Szeps-Znaider wil met de beroemdste operette
laten horen welke verfijning Johan Strauß jr heeft aangebracht in dit werk vol elegantie,
lichtheid, champagne én scherpe humor.
Donderdag 30 december krijgen we een korte rondleiding door Lyon. Lyon heeft een
interessante en rijke historie en een groot deel van het oude centrum is erkend als
werelderfgoed door de UNESCO. Lyon is in de eerste eeuw voor Christus door de Romeinen
gesticht als de hoofdstad van de drie Gallische keizerlijke provincies. Het heeft sindsdien
onafgebroken een belangrijke rol gespeeld in de politieke, culturele en economische
ontwikkeling van Europa. We bezoeken vandaag tevens het Musée de l'Imprimerie dat een
indruk geeft wat vijf eeuwen boekdrukkunst behelst.
’s Avonds brengt de Opéra de Lyon een geënsceneerde opvoering van Händels oratorium
Messiah, in een regie van Deborah Warner. Librettist Jennens haalde de tekst voor Messiah uit
verzen uit het Oude Testament en de Openbaring van Johannes, en verdeelde het in drie grote
hoofdstukken: Aankondiging en Geboorte – Lijden en Verrijzenis van Jezus – Verlossing. Hij
hoopte op deze manier aan te tonen dat de Messias uit het Oude Testament en Jezus Christus
in het Nieuwe Testament een en dezelfde waren.
Vrijdag 31 december krijgen we een rondleiding in het schitterende Musée des Beaux Arts, na
het Louvre de grootste en belangrijkste kunstverzameling van Frankrijk. Het museum ligt in het
hart van Lyon, in een magnifiek 17e-eeuws gebouw dat vroeger een klooster huisvestte. De
collectie is meer dan enorm en loopt vanaf de Oudheid tot hedendaagse kunst en vooral de
collectie schilderkunst van de 14e t/m 20e eeuw is een bezoek meer dan waard.
’s Avonds staat tijdens het oudejaarsconcert Brindisi! Soirée de Réveillon van het Orchestre et

chœurs de l'Opéra de Lyon muziek van Donizetti, Verdi en Puccini op het programma.
Zaterdag 1 januari verkennen we Lyon verder. Door de verschillende wijken heen toont Lyon
haar veelzijdige architectuur: van het antieke Fourvière tot de ‘traboules’ in de renaissancewijk
Vieux-Lyon, van het elegante Presqu’île tussen Rhône en Saône tot de hedendaagse en
originele realisaties van Renzo Piano, Jean Nouvel en Santiago Calatrava. ’s Middags luidt het
Orchestre de l’Opéra de Lyon het nieuwe jaar in met muziek van Rossini, Mozart en Strauss.
Zondag 2 januari brengen we een bezoek aan het Musée des Confluences, een nieuw
museum over wetenschap dat gebouwd is daar waar de Rhône en Saône in Lyon
samenvloeien. Dit spectaculaire gebouw van de Oostenrijkse architect Coop Himmelb(l)au
bestaat uit een kristal en een wolk, respectievelijk symbolen voor het bekende en het
onbekende, of de bekende omgeving van het heden en de onzekere vaagheid van de toekomst.
Vanaf het terras van het museum dat zich op 40 meter hoogte bevindt, kunt u een laatste blik
op Lyon werpen voordat we aan het eind van de middag weer terugvliegen naar Amsterdam.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.375,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 160,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Die Fledermaus

€ 45,00

Messiah

€ 88,00

Brindisi ! Soirée de réveillon

€ 79,00

Concert du Nouvel an

€ 47,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in een 4-sterren hotel in Lyon
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling bij MUSICO Reizen)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten voorstelling 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:

