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Opera’s in Verona
Unieke belevenis met Nabucco, Aida &
Turandot

Bezoek met De Limburger Reizen het unieke jaarlijkse festijn, de
opera’s in Verona! Stad van Romeo en Julia, met een van de best
bewaarde romeinse amfitheaters van Italië, het op twee na grootste in
zijn soort, midden in de historische oude binnenstad vol
cultuurschatten van Verona. Ook in 2020 is het de locatie van het
beroemdste operafestival dat elk jaar in juni, juli en augustus
plaatsvindt. Gedurende deze tijd is Verona een mekka voor alle
operaliefhebbers. De opera’s zijn een unieke belevenis, in een prachtig
decor met een geweldige akoestiek! We bieden een compleet pakket
met een goed hotel in hartje stad, bezoek aan 2 opera’s Nabucco &
Turandot (inlusief, 1 optionele opera Aida. We vliegen met Transavia
rechtstreeks naar Verona, uiteraard is de bustransfer naar de
luchthaven en terug inbegrepen. Evenals een lokaal
excursieprogramma, natuurlijk wordt u tijdens deze reis volledig
begeleid door onze eigen De Limburger Reizen reisbegeleiding!

Dag 1 - Vrijdag 07 juli 

6 dagen vanaf
 p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar van
Limburg naar Amsterdam/Brussel
v.v.

Vluchten Amsterdam – Verona -
Brussel met Transavia

15 kg ruimbagage per persoon

Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.

5 nachten in centraal gelegen Hotel
San Luca*** in centrum Verona

5x ontbijtbuffet

3x diner in lokaal restaurant

Operavoorstelling Nabucco met
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Amsterdam Schiphol – Verona 

In de middag worden we opgehaald vanaf de Limburgse
opstapplaats en vindt de bustransfer naar de luchthaven van
Amsterdam Schipho plaatsl. We vliegen om 19.50 uur (onder
voorbehoud) met Transavia naar Verona, waar we rond 21.30 uur
landen. Na aankomst transfer naar het hotel San Luca*** gelegen op
een perfecte locatie in het centrum.

Dag 2 - Zaterdag 08 juli 

Verona 

Na het ontbijt maken we o.l.v. een lokale gids kennis met de
historische schatten van Verona. Verona heeft een mooi oud centrum
met een kathedraal, het Castel San Pietro, vanwaar er een prachtig
uitzicht is over de stad en meerdere kerkgebouwen. Hoogtepunten
zijn onder meer de Romeinse arena, de 18e-eeuwse Piazza Bra en de
vele omliggende paleizen en de prachtige renaissancetuin,
waaronder de Giardino Giusti, waarvan gezegd wordt dat Mozart daar
regelmatig gewandeld zou hebben. De middag is ter vrije
beschikking. Neem een lekker kopje koffie met Bacio di Giulietta (‘kus
van Julia’) of een Sospiro di Romeo (‘zucht van Romeo’). Vanavond
dineren we in een lokaal restaurant in het centrum van Verona.
Overnachting in uw hotel.

Dag 3 - Zondag 09 juli 

Gardameer en Opera Nabucco 

In de ochtend brengen we een bezoek aan het nabijgelegen Lago di
Garda, het bekende Gardameer. In Sirmione en Peschiera del Garda
heeft u vrije tijd om een wandeling langs het meer te maken. In de
namiddag vrije tijd om u klaar te maken voor het 1e hoogtepunt, de
opera voorstelling Nabucco, van Verdi, met het beroemde slavenkoor.
Voorafgaand dineren we in een lokaal restaurant in Verona. In de
beroemde opera van Verona hebben we voor alle voorstellingen
goede zitplaatsen Gradinata numerata centrale 1. Settore VERDI
gereserveerd.

 

Dag 4 - Maandag 10 juli 

Verona – Opera Aida (optioneel) 

Deze ochtend is ter vrije beschikking, breng eventueel een bezoek
aan het “Huis van Julia” Casa di Giulietta, met het beroemde balkon. In

zitplaatsen Gradinata numerata
centrale 1. Settore VERDI

Operavoorstelling Turandot met
zitplaatsen Gradinata numerata
centrale 1. Settore VERDI.

Excursie Gardameer

Excursie Vicenza

Stadswandeling Verona

Stadswandeling Vicenza

Entree Opera Museum

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Opera Aida (optioneel € 179,00 p.p.
incl. diner)

Verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
reservering

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier
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de namiddag bezoeken we het Opera Museum. Hier ziet u de
originele kostuums, decors, tekeningen en veel foto’s, en leert u over
de geschiedenis van de operafestivals in de Arena van Verona. Evenals
de Italiaanse operacultuur zelf. Vanavond kunt u optioneel de
beroemde opera Aida boeken (incl. avondeten voorafgaand). Aida is
het werk dat sinds de oprichting van het Arena di Verona-festival, 101
jaar geleden, het meest opgevoerd is. Met zijn grote koorscènes en
mars is de opera van Giuseppe Verdi dan ook zeer speciaal in het
amfitheater. We hebben zitplaatsen gereserveerd Gradinata
numerata centrale 1. Settore VERDI.

 

Dag 5 - Dinsdag 11 juli 

Vicenza  –  Opera Turandot 

Vandaag een bezoek aan Vicenza, met de monumentale Basilica en
een bezoek aan het Teatro Olimpico. De stad herbergt vele
architectonische schatten. De beroemde architect Andrea Palladio
heeft zijn stempel gedrukt op deze stad in de vorm van drieëntwintig
prachtige gebouwen. Vervolgens rijden we terug naar Verona. Op
deze laatste avond dineren we in een lokale pizzeria, voorafgaand aan
het volgende hoogtepunt, de Opera Turandot. We hebben zitplaatsen
gereserveerd Gradinata numerata centrale 1. Settore VERDI.

 

Dag 6 - Woensdag 12 juli

Verona  – Brussel Zaventem 

Deze dag is nog grotendeels ter vrije beschikking. Bezoek een van de
musea, of ga winkelen in de autovrije Via Mazzini, met winkels van alle
bekende merken maar ook veel leuke kleine winkels. Aan het einde
van de middag transfer naar de luchthaven. We vliegen om 20.10 uur
(onder voorbehoud) terug naar Brussel Airport waar we rond 21.55 uur
landen. Vervolgens wordt u weer per touringcar comfortabel terug
gereden naar uw Limburgse opstapplaats. Dan komt er een einde aan
een prachtige beleving! Graag zien we u terug op één van onze
andere reizen.

Hotel informatie

Hotel San Luca*** in centrum Verona

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden:

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie: 11 November 2022 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 3

https://www.delimburgerreizen.nl/?post_type=reizen&p=3345
https://www.delimburgerreizen.nl/


info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

We overnachten in het nette 3* hotel San Luca ligt in het centrum van
Verona, op 300 meter van de beroemde opera heeft een Italiaanse
klassieke uitstraling met vernieuwde kamers. Het hotel beschikt over
WiFi en een eigen bar. In het centrum van Verona zijn er talrijke
mogelijkheden om heerlijk te borrelen, lunchen en dineren! Laat u
verrassen door de lokale keuken.

Hotel verzorging: halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 230,-

Hotel website: https://www.sanlucahotel.com/
Hotel adres: Vicolo Volto S. Luca, 8, 37122 Verona VR, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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