Vrienden Opera Ballet Vlaanderen

MÜNCHEN

27-30 maart 2020
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PROGRAMMA
Dag 1 - vrijdag 27 maart 2020: Brussel - München A
Samenkomst om 10.30 uur in de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar
München met Lufthansa (vertrek om 12.30 uur). Aankomst in München rond 13.45 uur. Transfer
naar het hotel en check-in. Avondmaal in het hotel.

Dag 2 - zaterdag 28 maart 2020: München O-M
Stadswandeling met gids door het historisch
centrum van de Beierse hoofdstad. Ook een
bezoek aan de fenomenale collectie Duitse
expressionisten (vooral Der blaue Reiter) van
het Lenbachhaus staat op het programma. Na
het middagmaal is er een vrije namiddag.
Om 19.00 uur nemen we onze plaatsen in de
Bayerische Staatsoper in voor de voorstelling
van Donizetti’s meesterlijke opera Lucia di
Lammermoor. Antonino Fogliani (die vorig
seizon bij Opera Vlaanderen La Juive dirigeerde) leidt een cast in een regie van Barbara
Wysocka met in de titelrol de ondertussen al erg beroemde Lisette Oropesa en verder o.m.
Vladislav Sulimsky als Lord Ashton en Piero Pretti als Sir Ravenswood.

Dag 3 - zondag 29 maart 2020: München O-A
Na het ontbijt brengt u een bezoek met gids aan de
opulente Villa Stuck, woonhuis en atelier van de
19de-eeuwse kunstenaar Franz von Stuck in de
residentiële wijk Bogenhausen. Vrije namiddag.
Om 18.00 uur start in de Staatsoper de opvoering van
Verdi’s opera I Masnadieri. Carmen Giannattasio (die in
Hamburg menig Vriendenhart sneller deed kloppen) zingt
de rol van Amalia. Verder zingen ook Mika Kares, Charles
Castronovo, Igor Golovatenko e.a. Dirigent is de alom
geliefde Michele Mariotti en de regie is van de hand van
Johannes Erath.
We praten nadien na over de opera’s bij een feestelijk
galadiner in het hotel, indien mogelijk, in aanwezigheid van enkele operasterren van het
weekend.

Dag 4 - maandag 30 maart 2020: München - Brussel O
Ontbijt en check-out. Omstreeks 11.30 uur transfer per autocar naar de luchthaven. Terugvlucht
om 14.40 uur met Lufthansa. Aankomst in Zaventem omstreeks 16.00 uur.
N.B.: De bezetting van de inbegrepen opera’s kan te allen tijde door de operadirectie gewijzigd
worden. Dit gebeurt buiten de wil van Vrienden Opera Ballet Vlaanderen en Omnia Travel om.
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Budget op basis van bovenstaand programma:
Prijs per persoon in tweepersoonskamer: € 2.295
Prijs per persoon in tweepersoonskamer voor singlegebruik: € 2.640

Inbegrepen in de prijs van bovenstaand programma
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Internationale vluchten van Brussel naar München en terug in economy class met Lufthansa,
luchthaventaksen en brandstoftoeslagen (zoals gekend op offertedatum)
Transfers van de luchthaven van München naar het hotel en terug, alsook voor de transfer
naar de Villa Stuck (en terug) in comfortabele autocar
Verblijf in het luxueuze hotel Vier Jahreszeiten Kempinski***** (of gelijkwaardig) in kamer
met ontbijt, inclusief stadstaks
1 avondmaal en 1 galadiner in het hotel, 1 middagmaal in een lokaal restaurant (telkens met
inbegrepen dranken)
Tickets voor de 2 opera’s in de Bayerische Staatsoper in München
Toegangsgeld voor de vermelde groepsbezoeken met Nederlands- of Duitstalige gidsen
Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
Annulering-, reisbijstand- en bagageverzekering (zie voorwaarden onderaan)
Bijdrage Garantiefonds
BTW

Niet inbegrepen in de prijs
➢
➢
➢
➢

Overige maaltijden en dranken tijdens deze maaltijden
Vervoer per autocar niet in het programma vermeld
Facultatieve bezoeken
Persoonlijke uitgaven

Vluchten
Vanuit Zaventem vliegt u rechtstreeks met Lufthansa naar München en terug (alle meegedeelde
vluchturen zijn onder voorbehoud).
Heenvlucht: LH 2287 Brussel 12.30 uur - München 13.45 uur
Terugvlucht: LH 2288 München 14.40 uur - Brussel 16.00 uur
Wij reserveerden voor u vliegtuigtickets in economy class die rechtgeven op een stuk bagage
van maximaal 23 kg dat mag ingecheckt worden en een vooraf voorbehouden zitplaats.
Uiteraard mag u ook een stuk handbagage meenemen. Dranken en hapjes aan boord zijn
betalend.
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Hotelkeuze (of gelijkwaardig)

Het hotel Vier Jahreszeiten Kempinski***** in München is een uitstekend en luxueus
vijfsterrenhotel gelegen vlakbij het operahuis, en is dus de ideale uitvalsbasis voor een bezoek
aan de stad en voor het bijwonen van de opvoeringen. Het hotel beschikt over twee aangename
restaurants en een gezellige bar. De mooie, warm gedecoreerde kamers zijn voorzien van alle
comfort. Alle kamers zijn niet-rokers kamers. Wij reserveerden voor u Superior kamers.

Opmerkingen
➢
➢
➢

Elke wijziging in deelnemersaantal, reisperiode en diensten ter plaatse, anders dan
beschreven in dit programma, kan een prijswijziging tot gevolg hebben.
Programma en prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en datum van reservatie. Het
volledige programma en alle diensten zijn steeds wijzigbaar.
Eventuele wijzigingen in brandstofprijzen, taksen en belastingen, toegangsprijzen,
koerswijzigingen… buiten onze wil en kennis om, zullen aanleiding geven tot een
prijsaanpassing zoals voorzien in de algemene voorwaarden van het ‘Garantiefonds Reizen’.

Betalings- en Annuleringsvoorwaarden
Bij bevestiging van de reis moet onmiddellijk een voorschot van € 700 p.p. betaald worden.
Het saldo is te betalen 45 dagen voor afreis.
➢ In al onze programma’s is een annulering-, reisbijstand- en bagageverzekering inbegrepen.
De algemene voorwaarden hiervan zijn als bijlage toegevoegd.
➢ De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald en komen bovenop een vast
annuleringsbedrag van € 75 per persoon:
➢ Tot 60 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
➢ 59 tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
➢ 30 tot 16 dagen voor vertrek: 60% van de reissom, met een minimum van € 125 p.p.
en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
➢ 15 tot 8 dagen voor vertrek: 80% van de reissom, met een minimum van € 125 p.p.
en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
➢ 7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de reissom
➢
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Algemeen
Deze offerte voldoet aan de algemene reisvoorwaarden zoals gepubliceerd door het
‘Garantiefonds Reizen’, waarvan Omnia Travel lid is. In bijlage vindt u een kopie van onze
algemene en bijzondere reisvoorwaarden. Ze zijn ook te raadplegen op www.omniatravel.be.
Deze (pre-)contractuele informatie, de algemene en de bijzondere reisvoorwaarden maken
integraal deel uit van de reisovereenkomst.
Omnia Travel is als reisonderneming erkend onder het vergunningsnummer A 1121.
Omnia Travel verbindt zich ertoe om enkel die persoonsgegevens op te vragen die noodzakelijk
zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw
persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden met bepaalde instanties voor het
verwezenlijken van de doeleinden van dit contract. Omnia Travel verbindt zich ertoe om conform
de GDPR de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de
persoonsgegevens van haar klanten te beschermen. Het privacybeleid van Omnia Travel kunt u
nalezen op www.omniatravel.be.
Voor verdere inlichtingen:
Omnia Travel
Werner Peeters - Group & Incentive Travel
Mgr. Ladeuzeplein 15 - 3000 Leuven, België
Tel. +32 16 24 38 36 - Fax. +32 16 24 38 02
E-mail. werner.peeters@omniatravel.be - www.omniatravel.be
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