Luik oud & nieuw
4-daagse busreis naar Luik, België
30 december 2022 t/m 02 januari 2023
• Offenbach op oudejaarsavond in de Opéra van Luik
• Oude en nieuwe architectuur net over de grens
• Moderne kunst in Ludwig Forum in Aken
• Museum voor Schone Kunsten in Musée La Boverie
Vrijdag 30 december rijden wij vanaf diverse opstapplaatsen in Nederland naar Luik. Op weg
naar Luik bezoeken we in Heerlen het Thermenmuseum. 2000 jaar geleden behoorde
Zuid-Limburg tot het Romeinse Rijk en vooral in Heerlen zijn daar nog overal de sporen van te
zien. Heerlen lag op het kruispunt van twee belangrijke wegen die de Romeinen hadden
aangelegd, de een heel strategische plek dus waar de Romeinen de stad Coriovallum
vestigden: de Via Belgica en de Via Traiana. Door deze ligging groeide Coriovallum uit tot een
bloeiend handelscentrum waar talloze reizigers dagelijks onderdak vonden. Het is dan ook niet
toevallig dat juist hier een publiek badhuis werd gebouwd.
Zaterdag 31 december maken we een rondgang door Luik. Na de lunch krijgen we tevens een
rondleiding door Musée La Boverie, dat onderdak biedt aan het Museum voor Schone Kunsten
van Luik. ’s Avonds kunt u in de Opéra Royal de Wallonie met een opvoering van La vie
Parisienne het oude jaar uitluiden. Het is een van de leukste en meest gespeelde operettes van
Offenbach ('opéra bouffe' is een betere aanduiding), geschreven voor een gezelschap zingende
acteurs met maar één 'echte' zangeres.
Zondag 1 januari bezoeken we het Ludwig Forum in Aken. Dit museum voor hedendaagse
kunst is gebaseerd op de collectie van Peter en Irene Ludwig met belangrijke werken uit de Pop
Art, het Fotorealisme en de Europese kunst van de jaren 1960 tot nu. Peter en Irene Ludwig zijn
de grootste kunstverzamelaars van de 20e eeuw geweest. Hun werk is nu te zien 19
verschillende museum in Duitsland, waaronder dus ook in Aken. Aan het einde van de middag
kunt u in Aken het Nieuwjaarsconcert bijwonen met op het programma de Negende Symfonie
van Beethoven, een monumentaal werk. Het is de eerste symfonie waarin gebruik wordt
gemaakt van een koor (en zangsolisten). Beethoven zette in de Finale van deze symfonie een

gedeelte van Friedrich Schillers beroemde ode An die Freude op muziek.
Maandag 2 januari

bezoeken we ’s ochtends het futuristisch ogend treinstation

Liège-Guillemins bezoeken. Met dit station beschikt Luik vandaag de dag over een pronkstuk
van eigentijdse architectuur, een juweel van Belgische blauwsteen, wit beton, glas en staal, een
station met zuivere en luchtige vormen, wit en transparant. Een station dat uitnodigt tot reizen
en tot ontmoetingen, baken van de economische heropleving van de Luikse regio. Opvallend
aan het station is de tweezijdige openheid van de overkapping boven de sporen. Daardoor zijn
beide stadsdelen zichtbaar en benadrukt architect Calatrava dat een stad een punt van
verbinding hoort te zijn. Dankzij de panoramische liften kan men goed over de stad Luik
uitkijken. Aan het begin van de middag rijden we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.045,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
La vie Parisienne

€ 99,00

Beethoven IX

€ 54,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Luik v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen in het 4-sterren Mercure Liège City Center in Luik
• 3 diners of lunches, inclusief een glas wijn
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage à € 5,=
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst (bij
Venlo) (lees hier meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten voorstelling en concert, vervoer van en naar de
opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds
• Het Mercure Liège City Center beschikt niet over walk-in douches
• MUSICO Reizen berekent geen boekingskosten
• Bij boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en heeft u kennisgenomen van
onze paragraaf over mobiliteit
MUSICO Reizen

telefoon: 088-6870000

Korteweg 21

e-mail: info@musico.nl

4438 AC Driewegen
Nederland
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

