Beieren oud & nieuw
6-daagse busreis naar Augsburg, Duitsland
29 december 2022 t/m 03 januari 2023
• Met Verdi’s La traviata het oude jaar uit
• Nieuwsjaarsconcert in München
• Langs de Romantische Straße
• Op bezoek bij vader Mozart
• Schuberts Die schöne Müllerin door de Nederlandse bariton Wiard Withold

Donderdag 29 december reizen we per touringcar naar Mannheim.
Vrijdag 30 december vervolgen we ons reis naar Beieren. We verblijven er in de stad
Augsburg. Het is de derde grootste stad van Beieren, maar wel de oudste. Dankzij zijn
prachtige renaissancegebouwen en de vele fonteinen wordt Augsburg ook wel de meest
noordelijke stad van Italië genoemd. Aan het eind van de middag kunt u in Neusäß een
uitvoering bijwonen van Schuberts liedcyclus Die schöne Müllerin door de Nederlandse bariton
Wiard Withold die verbonden is aan het operahuis van Augsburg, en pianist Ivan Demidov.
Deze cyclus vormt de gesloten muzikale uitbeelding van een energieke jongeman die een
aantrekkelijke molenaarsdochter ontmoet en alle daarmee samenhangende gevoelens van
liefde, hoop en twijfel ondergaat. Als dan ook nog een jager opduikt, gaat de teleurstelling bij de
jongeman over in wanhoop en dood.
Zaterdag 31 december ontdekken we onder leiding van een gids Augsburg. Uiteraard
bezoeken we ook het Mozarthaus. Het museum is gewijd aan de musicus Leopold Mozart en
ondergebracht in zijn geboortewoning. In het museum is onder meer het hamerklavier van de
instrumentenbouwer André Stein te zien waarop vader en zoon samen hebben gespeeld. 's
Avonds kunt u het jaar muzikaal uitluiden met La traviata. Het is Verdi's meest autobiografische
opera uit zijn hele oeuvre. De grote Italiaanse componist uit de 19e eeuw leefde zelf namelijk
ongetrouwd samen met een voormalig zangeres. Dit gaf aanleiding tot veel kleinburgerlijke
kletspraat, tot in het vrijere Frankrijk aan toe. Deze opera is eigenlijk het artistieke antwoord op
alle geroddel.

Zondag 1 januari verkennen we de streek rondom Augsburg. We volgen daarbij grotendeels
de Romantische Straße, een toeristische route die ontworpen werd om veel van de topattracties
in dit deel van Zuid-Duitsland met elkaar te verbinden. De route neemt u mee op een reis door
het prachtige Beierse landschap, maar ook langs een reeks oude kastelen, kloosters,
charmante stadjes en pittoreske dorpjes. In Augsburg luiden we het nieuwe jaar in met het
Neujahrskonzert.
Maandag 2 januari reizen we ’s ochtends naar München voor het nieuwjaarsconcert van de
Münchner Symphoniker met muziek van Delibes, Smetana, von Suppé en vader & zoon
Strauss in het Prinzregententheater. Na het concert blijven we in München voor een
bezichtiging van het oude centrum. München is de hoofdstad van Beieren. Hoewel de Tweede
Wereldoorlog München serieuze schade berokkend heeft, is daar nog maar weinig van terug te
zien. Grote delen van de historische binnenstad zijn herbouwd naar hoe het er oorspronkelijk
uitgezien heeft.
Dinsdag 3 januari rijden we na het ontbijtbuffet terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.355,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 150,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Die schöne Müllerin

€ 20,00

La traviata

€ 49,00

Neujahrskonzert Wünsch dir was!

€ 55,00

Münchner Symphoniker

€ 83,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar via Mannheim naar Augsburg v.v. en vervoer ter plaatse
• 1 overnachting in een 4-sterrenhotel in Mannheim & 4 overnachtingen in het
4-sterrenhotel Leonardo Hotel Augsburg op basis van logies en ontbijt
• 5 diners of lunches in goede restaurants, inclusief een glas wijn
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage à € 5,=
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (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 berekent geen boekingskosten
• Bij boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en heeft u kennisgenomen van
onze paragraaf over mobiliteit
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MUSICO Reizen

telefoon: 088-6870000

Korteweg 21

e-mail: info@musico.nl

4438 AC Driewegen
Nederland

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

