Napels, muziek- en cultuurreis
De stad Napels en omgeving staan garant voor een schitterende cultuurreis waarin de klassieke kunst wordt gecombineerd met de rijke historie van de stad Napels.

Archeologisch Museum

Rijke geschiedenis
In het historische centrum van
Napels herinneren de vele
paleizen, kerken en kloosters
aan de rijke geschiedenis van
de stad. Het bezoek aan een
opera of concert in het
beroemde Teatro San Carlo is
een muzikaal hoogtepunt van
deze reis.

Ook voor de muziekliefhebber heeft Napels veel te
bieden. Hier bloeide in de
Barokperiode de opera als
nergens anders in Europa.
Lezingen, zingen, concerten museumbezoek zorgen
voor een onvergetelijke Italiaanse ervaring.

Programma
woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

• vlucht Amsterdam-Napels
• welkomstdiner

• bezoek Castel Nuovo en
Via Toledo
• middag vrij te besteden
• avond opera of concert in
Teatro San Carlo

• klooster Certosa di
San Martino
• Archeologisch Museum
• vrije avond in Napels

Teatro San Carlo

Pompeji
Daarnaast is Napels ook de stad van de klassieke Oudheid met in
de directe omgeving de indrukwekkende resten van de stad
Pompeji. Tijdens de reis
bezoeken we Pompeji en
natuurlijk het beroemde
Archeologisch Museum.
Ook staat een excursie naar
de schitterende Amalfikust
op het programma.
Tempo van Apollo in Pompeji

Reisleiding
Zoals al onze reizen zal ook deze reis geleid worden door Leo
Rijkaart en Ad van Haaften. Daarnaast zal ook Piet Zuijdwijk als
reisleider meegaan. Hij studeerde klassieke talen en was jarenlang
rector van het Goudse Coornhert Gymnasium en is een echte
kenner van de klassieke cultuur.

• wandeling historisch Napels
• o.a. bezoek Santa Chiara
klooster en Dom
• lezing ‘Muziek in Napels’ en
zingen

• dagexcursie Pompeji
• lezing ‘Pompeji en Archeologisch Museum’ en zingen

• dagexcursie Amalfikust
• slotdiner

dinsdag

• vlucht Napels-Amsterdam

De volgorde van programmaonderdelen kan iets wijzigen

Algemene reisinformatie
De 7-daagse muziek- en cultuurreis Napels vindt plaats van 3 t/m
9 juni en van 14 t/m 20 oktober 2020. Deze reis kost € 1245,- pp.
Bij de prijs is inbegrepen:








Voorbereidingsavond (op 27 mei en 7 oktober)
Transavia-vlucht Amsterdam-Napels vv
Vervoer in Napels en naar Pompeji en Amalfikust
Verblijf in 4-sterrenhotel (incl. ontbijtbuffet)
Welkomst- en slotdiner
Excursies en concert/opera
Lezingen en zingen

