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Rolando Villazón & Advent Nürnberg
Een muzikale wereldreis door de tijd!

Dompel u onder in de kerstsfeer in het historische Nürnberg en
geniet van het concert van de wereldberoemde tenor, Rolando
Villazón. De in Mexico geboren operazanger, met Oostenrijkse roots,
maakt in november een tour door Europa met zijn nieuwe
programma “een muzikale wereldreis door de tijd”. Samen met de
klassieke muziekpresentator Holger Wemhoff presenteert Rolando
Villazón een unieke concertavond in de Meistersingerhalle Nürnberg.
Tijdens deze sfeervolle advent reis heeft u de kans om kerstmarkten
of bezienswaardigheden van Nürnberg te bezoeken. Deze reis is enkel
rechtstreeks te boeken bij De Limburger Reizen, via onze website,
telefonisch of kom langs bij ons op het reisbureau, de koffie staat
klaar!

Dag 1 - Limburg - Nürnberg

In de ochtend vertrekt u vanuit Limburg per luxe touringcar naar
Nürnberg. Onderweg wordt een lunchstop gemaakt (exclusief) en in
de namiddag komt u in Nürnberg aan.

Nürnberg kan omschreven worden als een levendige stad met de flair

4 dagen vanaf
€ 980,- p.p.

Vertrekdata
29 november 2022 €980

Inclusief
Transfer per luxe touringcar vanuit
Limburg naar Nürnberg en v.v.

3 overnachtingen in Novina Hotel
Wöhrdersee Nürnberg City incl.
ontbijtbuffet

Toegangsbewijs categorie 2 Rolando
Villazón – Concert in de
Meistersingerhalle Nürnberg, Grote
Zaal

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

Versie: 15 October 2022 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 1

https://www.delimburgerreizen.nl/


info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

van de middeleeuwen. Het oude centrum met gotische kerken en
romantische vakwerkhuizen ligt binnen een vijf kilometer lange
stadsmuur en is omringd door in totaal 80 torens. Het zorgt voor een
onvergelijkbare sfeer. Nürnberg in de advent heet u
welkom! Vanavond dineren we in het hotel, 3 gangen.

Dag 2 - Rolando Villazón in concert

De kerstmarkt van Nürnberg is een van de “sterren” onder de
kerstmarkten. Niet alleen in de deelstaat Franken, maar ook ver daar
buiten. Vandaag verkent u de romantische verlichte kerststad. Tijdens
de rondleiding door de feestelijk versierde straten leert u alles over de
kerstgebruiken en tradities van de stad. Naast de onmiskenbare
“Christkindlesmarkt” vindt u nog andere kleinere, gezellige
kerstmarkten die u ’s middags op eigen gelegenheid kunt ontdekken.
Natuurlijk proeven we de Glühwein. Diner is tevens op eigen
gelegenheid. Vanavond is het hoogtepunt van uw reis: Rolando
Villazón is een van ’s werelds meest bekende en populaire tenor. In
november 2022 gaat hij met een nieuw programma op tour in
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Rolando Villazón presenteert
samen met klassiek presentator Holger Wemhoff een unieke
concertavond in de Meistersingerhalle Nürnberg en neemt u mee op
een muzikale reis rond de wereld door de tijd met de onsterfelijke
melodieën van Mozart, Schubert, Bellini, Rossini of Verdi.

Dag 3 - Nürnberg

De Lebkuchen zijn wereldberoemd en voor de meeste mensen
onlosmakelijk verbonden met Kerstmis – de Nürnbergse peperkoek!
Deze internationaal bekende lekkernij gaan terug tot Frankische
kloosterbroeders die de zoete gebakjes al in de 14e eeuw maakten. Ze
legden het deeg op wafels om te voorkomen dat het deeg aan de
bakplaat bleef plakken. U bezoekt de firma Lebkuchen Schmidt en
leert alles over de peperkoek van Nürnberg en natuurlijk mag er
geproefd worden met een kop koffie. ’s Avonds heeft u een
gezamenlijk 3 gangen diner in de oude binnenstad om uw reis met
De Limburger Reizen af te sluiten en samen terug te kijken naar het
concert van Roland Víllazón.

Dag 4 - Nürnberg - Limburg

Na het ontbijt laden we de koffers in de bus en rijden terug naar de
verschillende uitstapplaatsen in Limburg.

Hotel informatie

Novina Hotel Wöhrdersee of gelijkwaardig

Bezoek aan de firma Lebkuchen-
Schmidt met 20 minuten
filmpresentatie, 1 koffie en 1 stuk
peperkoek

Stadstour "Kerststad Nürnberg en
zijn Christkindlesmarkt" met
Glühwein

1x diner in hotel

1x afscheidsdiner in lokaal restaurant

Citytax

De Limburger Reizen reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis

Exclusief
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Uitgaven van persoonlijke aard.

Overige info
U dient voor deze excursiereis goed
ter been te zijn.

Programma en volgorde zijn onder
voorbehoud van wijzigingen.

Minimum aantal deelnemers 20
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Het 4-sterrenhotel ligt op korte loopafstand van het S-Bahnstation
Dürrenhof. Alle kamers van Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City
zijn onlangs gerenoveerd in 2016 en voorzien van airconditioning, WiFi
en een flatscreen-tv. Alle badkamers hebben een grote regendouche.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 215,-

Hotel website: https://www.novinahotelwohrdersee.com/
Hotel adres: Nürnberg, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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