
 

Voorlopig voorstel (in functie van de bezoeken)

Vertrek vrijdag 4/8

SN 3139 9:15 – 11:10 (Brussel –Firenze)
(of Ryanair Charleroi – Pisa : 7:00 – 8:50)

Terug zaterdag 12/8
SN 3140 11:55 – 13:55 (Firenze- Brussel)
(of Ryanair Perugia-Charleroi : 9:15 – 11:20)

Hotel in optie in Serre di Rapolano - 10min rijden van Asciano wel verder gelegen van Pienza ongeveer 
40min - HEEL mooi "il Castello delle Serre" **** www.castellodelleserre.com

Muzikale programma :

06/08/2017 19:00 Philippe Herreweghe 70 – Abo (diner inbegrepen)

07/08/2017 20:00 Winds of the Royal Flemish Philharmonic + Edding Quartet & Northernlight – Abo

08/08/2017 12:00 Storioni Trio – Abo

08/08/2017 22:00 Huelgas Ensemble – Paul Van Nevel – Abo

09/08/2017 20:00 Alexei Lubimov - Abo

10/08/2017 20:00 Roel Dieltiens - Abo

11/08/2017 12:00 Edding Quartet - Abo

11/08/2017 20:00 Collegium Vocale Gent – Philippe Herreweghe - Abo

Vrijdag, zaterdag en zondagvm: geleide Tour « à la carte » met Damien Wigny (in functie van de 
deelnemers)

Er is in elk geval meer vrijheid en dolce farniente dan bij de andere reizen (door de hitte en het 
zware muzikale programma). 
Let wel : het programma kan altijd een kleine verandering ondergaan. Ook de nodige 
“verrassingen” komen aan de beurt. 

Maaltijden
een aantal diners (drank inbegrepen) worden georganiseerd in groep en zijn in de prijs begrepen.
Voor de middagen is de lunch vrij te nemen (niet in het pakket begrepen). Tijdens de geleide bezoeken 
(de eerste dagen) zijn de maaltijden echter wel inbegrepen.

Het Herreweghe festival loopt van 6/8 tot 11/8 (zie hieronder en via werbsite) We zouden een 
abonnement nemen. Het festival bestaat uit 6 avondconcerten (zondag tot en vrijdag) en 2 
middagconcerten (dinsdag, vrijdag). Voor elk avondconcert wordt een kleine receptie aangeboden.
http://www.collegiumvocalecretesenesi.com/

Er wordt vervoer voorzien heen en terug (met een klein busje) naar de concerten/diners, 
luchthaventransfers en de geplande uitstappen.  Wie iets anders wenst te plannen, kan dat persoonlijk 
regelen met taxi, eigen wagen of huurwagen.

De definitieve prijs is nog niet gekend, maar we streven na deze reis rond 2.500 € p.p. te kunnen 

http://www.collegiumvocalecretesenesi.com/
http://www.castellodelleserre.com/


organiseren (een supplement de 350 € voor de single rooms) (9 dagen - 8 nachten in een hôtel **** met 
ontbijt,  bezoeken met Damien Wigny, bus, vluchten, abonnement Festival Herreweghe, een aantal diners 
en lunchen). 
We hebben een optie genomen op het hotel.

Indien voldoende interesse, zullen we de reis organiseren.


