Konsertresa för Filharmonikernas Vänner
Bryssel
23 november - 26 november, 2018

Teknisk arrangör: Travel2 AB, Prästgatan 13, 111 29 Stockholm, Tel 08-333022, e-post info@travel2.se

Konsertresa för Filharmonikernas Vänner - Bryssel
23 november - 26 november, 2018
Konsertresa till Bryssel där ni under en kväll går på konsert med La Monnaie Symphony Orchestra
som framför Beethovens första och tredje symfoni under ledning av den franske dirigenten Alain
Altinoglu. Den andra konserten sker på det kungliga Konservatoriet där ni får lyssna på framtidens
stjärnor i finalkvällen på tävlingen av IV. International Music Competition Triomphe de l’Art in
disciplines String Instruments and Chamber Music Ensembles. Tävlingen är uppdelad i två grupper:
stråkinstrument och kammarorkestrar.
Bryssel är Europas huvudstad och som sådan en mötesplats för många kulturer. Här hittar man ett av
världens vackraste torg Grand Place där också Bryssels stadshus byggd i gotisk stil från 1400-talet
ligger. Inte långt från torget hittas den lilla bronsstatyn Manneken Pis som är välkänd för de flesta och
även den mindre kända Jeanette Pis som är den feminina motsvarigheten till statyn. Under vår resa
kommer vi att besöka intressanta museum och platser men det ges också tid att njuta av staden.
Bryssel bjuder på smakupplevelser för gourmander på flerstjärniga Guide Michelin-krogar men också
belgiska våfflor, högklassisk världskänd choklad, öl och musslor med pommes frites. Vi hinner även
med ett besök i vackra Gent där vi med guide får möjlighet att uppleva det bästa av Flandern.
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Fredagen den 23 november

Flygavgång kl 11.00 från Arlanda med ankomst till Bryssel kl 13.15. Med egen buss är det cirka 20
minuter till vårt art déco-hotell Metropol med anor från 1895, beläget ca 700 meter från
kullerstenstorget Grand Place. Hotellet ligger i Bryssels historiska stadskärna. Lunch på egen hand.
Efter lunch möter vår lokala guide oss med buss vid hotellet för en tur till Europaparlamentet och
rundvandring där. Efteråt hinner vi också få en sightseeing av Bryssels mest kända sevärdheter. Buss
tillbaka till hotellet. Innan kvällens gemensamma middag finns det tid att fräscha upp sig. Vi samlas på
hotellet för att gemensamt ta en promenad till restaurangen kl 19,30.
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Lördagen den 24 november

Efter frukost möter vår buss upp oss på hotellet för cirka en timmes färd till Gent. I Gent blir vi mötta
av vår privata guide. Rundturen börjar till fots och vi ser många vackra byggnader och gör ett ölstopp
med tilltugg där vi får smaka på några specialiteter från Gent. Innan lunch gör vi ett besök i stadens
mer än tusenåriga St Bavo katedral byggd i gotisk stil och Gentaltaret, ’The Mystic Lamb’ målat på
1400-talet av Hubert och Jan van Eyck. Efter vår visning av Gentaltaret äter vi en gemensam lunch
och får smaka på traditionella rätter från Flandern. Efter lunch tar vi en kort promenad till kanalen där
vår båt och vår guide för eftermiddagen väntar på oss. Vi kommer att åka en bit utanför
allfartsvägarna och dit inte alla turister hittar. Vår båttur tar ca 20 minuter och avslutas med ett besök
på Gents stadsmuseum, STAM. Efter besöket på STAM är vår utflykt till Gent slut och bussen hämtar
oss kl 16.00 utanför museet för återfärd till vårt hotell i Bryssel. Tidig middag på egen hand.
Kl 18.00 samlas vi på hotellet innan vår buss hämtar oss till kvällens konsert på Konservatoriet. Vi
sitter på de bästa platserna och njuter av finalisterna i årets tävling IV. International Music
Competition Triomphe de l’Art in disciplines String Instruments and Chamber Music Ensembles. Efter
konserten gemensam promenad tillbaka till hotellet. På väg tillbaka till hotellet passerar vi de vackert
upplysta byggnaderna.
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Söndagen den 25 november
Efter frukost samlas vi för att ta en 15-minuterspromenerad till Musikinstrumentmuseet. I en vacker
byggnad i art noveau stil ligger museet med cirka 9000 gamla och nya instrument från hela världen.
Med hjälp av en egen audioguide kan man höra hur de olika instrumenten låter. Lunch på egen hand.
Vi rekommenderar restaurangen i muséet, där exempelvis en god brunch serveras. Restaurangen
Ligger högst upp i byggnaden och är byggd i Art Deco design. Här kan man också njuta av den
vackra utsikten från terassen som omgärdas av ett utsmyckat järnstaket. Efter lunch är det skönt
att sträcka lite på benen och vi påbörjar en njutningsfull chokladpromenad genom centrala Bryssel där
vi upptäcker några av stadens bästa chokladbutiker. Turen berättar historien om choklad med fokus
på smak och inkluderar besök på chokladbutiker med provsmakning på varje plats. Middag på egen
hand.

Kl 19.30 träffas vi åter på hotellet inför kvällens Beethoven-konsert på La Monnaie. Konserten börjar
kl 20.00. Promenad tillbaka till hotellet.

Måndagen den 26 november
Tidig frukost på hotellet. Busstransfer från hotellet till flygplatsen kl 07:00.
Kl 10:00 avgår flyget hem och ankommer till Arlanda kl 12.10
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Pris: 12 875 kr per person i delat dubbelrum.
Enkelrumstillägget är 1 575 kr
I resans pris ingår:










Reguljärflyg SAS, Arlanda – Bryssel - Arlanda inkl flyg och säkerhetsskatter.
Samtliga transporter med egen buss i enlighet med ovan programbeskrivning.
Inkvartering 3 nätter i delat dubbelrum på hotell inkl bufféfrukost
Dagsutflykt till Gent, inklusive privat guide och gemensam lunch
Middag ankomstdagen, 3-rätter inkl. vin eller öl
2 konsertbiljetter till ovan nämnda föreställningar
Färdledning från Travel2opera.

Resan arrangeras av Travel2opera med resevillkor enl. webbsidan:
www.travel2opera.com.
Priset baseras på kursen på Euron per den 23 april 2018. Anmälan görs direkt till
Joel Rapi med e-post: joel@travel2.se eller telefon: 08-33 30 22 senast den 25 maj.
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