Vrienden Opera Ballet Vlaanderen

FESTIVAL VERDI IN
PARMA

29 september - 3 oktober 2022
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PROGRAMMA
Dag 1 - donderdag 29 september 2022: Brussel - Bologna - Parma A
Samenkomst om 12.00 uur in de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar
Bologna met Brussels Airlines (vertrek om 14.15 uur). Aankomst in Bologna om 15.55 uur.
Transfer met autocar naar het hotel in Parma en check-in. Gezamenlijk avondmaal in het hotel.
Dag 2 - vrijdag 30 september 2022: Parma O
Na het ontbijt maken we een wandeling met stadsgids door het
historisch centrum van Parma. Komen zeker aan bod: de duomo
en het battistero in romaanse bouwstijl. De fresco’s in de
kathedraal werden ontworpen door Correggio. In de kerk van
San Giovanni werpen we een blik op het 16de-eeuwse fresco in
de bliotheek van het benedictijnenklooster. Vrije namiddag.
Om 20.00 uur nemen we onze
plaatsen in het Teatro Regio di
Parma in voor de uitvoering van
Verdi’s
magistrale
Messa da
Requiem. Onze geliefde dirigent
Michele Mariotti leidt het Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai en een bezetting met o.m. sopraan
Marina Rebeka, mezzo Varduhi Abrahamyan, tenor Stefan Pop en
bas Riccardo Zanellato (die we dit jaar in München nog ontmoetten).
Na de voorstelling is er nog een drink voorzien in het hotel waarvoor
de Vrienden uiteraard enkele sterren van het festival proberen te
strikken.
Dag 3 - zaterdag 1 oktober 2022: Parma O-A
Vandaag treden we in de voetstappen van Maria Luigia, eigenlijk Marie Louise. Ze was
Habsburgse, maar trouwde met Napoleon na diens scheiding van Joséphine De Beauharnais.
Na zijn nederlaag en het Congres van Wenen wordt ze hertogin van Parma en ze bezorgt haar
hertogdom een periode van rust en grote bloei. We nemen ook een kijkje in het barokke Teatro
Farnese. Rond de middag eindigen we (o.v.) in de Club dei 27. Deze exclusieve club voor Verdi
appassionati bestaat uit 27 leden die elk staan voor een van Verdi’s opera’s. We worden er
ontvangen voor een kort gesprek met een van de leden en een klein aperitief. Vrije namiddag en
licht avondmaal in een lokaal restaurant om 18.00 uur,
voorafgaand aan de opera.
Om 20.00 uur start in het Teatro Regio di Parma Verdi’s La
Forza del Destino. Gregory Kunde schittert in de rol van Don
Alvaro, Liudmyla Monastyrska is Donna Leonora. Verder
genieten we opnieuw van de talenten van Marko Mimica,
Roberto De Candia en Enkhbat Amartuvshin. De regie is van
Yannis Kokkos en het geheel staat onder de leiding van
Roberto Abbado die ook het Orchestra del Teatro Comunale
di Bologna dirigeert.
Ook na deze voorstelling is er nog een drink voorzien in het
hotel hopelijk met weer enkele operasterren.
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Dag 4 - zondag 2 oktober 2022: Parma - Fidenza - Parma O-A
Na een vrije voormiddag, rijden we naar Fidenza voor een bezoek aan dit kleine maar mooie
stadje. We worden er rond geleid door een gids. Gezamenlijk avondmaal in een lokaal
restaurant aldaar.
In Fidenza genieten we om 20.00 uur in het Teatro Girolamo Magnani van de opvoering van
Verdi’s meeslepende drama Il Trovatore. Sebastiano Rolli dirigeert de Filarmonica Arturo
Toscanini, Silvia Dalla Benetta als Leonora en Angelo Villari als Manrico. De operaversie die
vanavond wordt uitgevoerd is door Enrico Minaglia geadapteerd voor een klein orkest.
Na afloop rijdt de autocar ons terug naar het hotel in Parma.
Dag 5 - maandag 3 oktober 2022: Parma - Sabbbioneta - Bologna - Brussel O
Ontbijt en check-out. We rijden naar Sabbioneta, een piepklein dorpje dat ook wel eens ‘Klein
Athene’ genoemd wordt. Vespasiano Gonzaga liet hier in 1556 de ideale renaissancestad
optrekken.
Na een bezoek met een stadsgids en het vrije middagmaal, volgt omstreeks 14.00 uur de
transfer met de autocar naar de luchthaven van Bologna. Terugvlucht om 18.25 uur met
Brussels Airlines. Aankomst in Zaventem om 20.10 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.

Budget op basis van bovenstaand programma:
Prijs per persoon in tweepersoonskamer: € 2.210
Prijs per persoon in tweepersoonskamer voor singlegebruik: € 2.505

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

Internationale vluchten van Brussel naar Bologna en terug in economy class met Brussels
Airlines, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen (zoals gekend op offertedatum)
Transfers van de luchthaven van Bologna naar het hotel in Parma, alsook naar Fidenza (h/t)
en van Parma via Sabbioneta naar de luchthaven van Bologna in comfortabele autocar
Verblijf in het kwaliteitsvolle Novotel Parma Centro**** (of gelijkwaardig) in kamer met ontbijt,
inclusief stadstaks
2 avondmalen in een lokaal restaurant en 1 avondmaal en 2 drinks met hapjes in het hotel
(telkens met inbegrepen dranken)
Tickets voor de 3 muziekvoorstellingen tijdens het Festival Verdi in Parma
Toegangsgeld voor de vermelde groepsbezoeken met Franstalige gidsen
Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
Annulering-, reisbijstand- en bagageverzekering (zie voorwaarden onderaan)
Bijdrage Garantiefonds
BTW
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Niet inbegrepen in de prijs
➢
➢
➢
➢

Overige maaltijden en dranken tijdens deze maaltijden
Vervoer per autocar niet in het programma vermeld
Facultatieve bezoeken en andere niet hierboven bij inbegrepen vermelde diensten
Persoonlijke uitgaven

Vluchten
Vanuit Zaventem vliegt u rechtstreeks met Brussels Airlines naar Bologna en terug (alle
meegedeelde vluchturen zijn onder voorbehoud).
Heenvlucht: SN 3125 Brussel 14.15 uur - Bologna 15.55 uur
Terugvlucht: SN 3126 Bologna 18.25 uur - Brussel 20.10 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.

Hotelkeuze (of gelijkwaardig)
Het Novotel Parma Centro**** in Parma is een goed viersterrenhotel aan de noordrand van het
historische centrum van de stad. Het hotel beschikt over twee restaurants en een bar. De mooie
strakke en moderne kamers zijn voorzien van alle comfort.

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.
Op de reissom die in deze offerte wordt vermeld, zijn geen kortingen of andere
voordeelacties, in welke vorm dan ook, van toepassing.
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’.
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Betalings- en Annuleringsvoorwaarden
Bij bevestiging van de reis moet onmiddellijk een voorschot van € 750 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
➢

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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