Driedaagse Koorreis AGK 2022 naar België
30 september, 1 en 2 oktober 2022
Vrijdag 30 september 2022
Busreis naar Brussel, 210 km, reistijd ca. 2 1⁄2 uur
Plm. 11.00 uur Aankomst in Brussel
Inzingen en opstellen voor een inloopconcert in de St.Michaëls en St. Goedelekathedraal gelegen
vlak bij de Grote Markt
duur: 30 - 45 minuten

St. Michaels en St. Goedelekathedraal in Brussel
Na het concert heb je vrije tijd om de stad in te gaan. De Grote Markt is 5 minuten lopen vanaf de
kathedraal
Om plm 17.00 uur vertrekken we naar het hotel Holiday Inn by Express in Gent. De reistijd is ca. 1 uur
Na het inchecken en het opzoeken van onze kamers hebben we in het hotel een diner.
Na het diner heb je de rest van de avond vrije tijd.

Zaterdag 1 oktober 2022
Bus naar Ieper reistijd 60 minuten, aankomst plm 10.30 uur
Opties in de stad Ieper:
- bezoek Flanders Fields museum
- rondleiding met gids door de stad
- vrije tijd in de stad
Een bezoek aan het Flanders Fields Museum over WO I is aan te bevelen. Een bekende uitspraak van
Sir Winston Churchill was: “Never Ypres again”. De Britten hebben hier in korte tijd 500.000 soldaten
verloren. Dit museum geeft inzicht en vertelt de verhalen die in en rondom Ieper gebeurd zijn. Het
museum kun je misschien het beste bezoeken zonder gids, zodat je het in je eigen tempo kunt
bezichtigen. Het is een modern museum met veel interactieve momenten en films.
Wil je liever onder leiding van een gids een stadswandeling door de prachtige, opnieuw opgebouwde
stad maken, dan kan dat ook.
En wil je geen van beide, dan mag je uiteraard ook op eigen houtje de stad in.
In alle gevallen word je om 15.00 uur in de St. Maartenskathedraal verwacht om je om te kleden en
voor de repetitie voor het concert.
16.00 uur Concert in de kathedraal van ca. 1,5 uur

st. Maartenskathedraal

Na het concert gaan we in Ieper (in koorkleding) dineren.
Daarna lopen we naar de Menenpoort, waar we na de Last Post ceremonie, onder de Menenpoort,
enkele liederen zingen

Menenpoort

Na afloop gaan we in de bus terug naar Gent

Zondag 2 oktober 2022
Stad Gent vanaf 10.00 uur
Vrije ochtend, opties om te bezoeken:
- Brocante-/rommel Markt,
- Bloemenmarkt,
- 2e hands boekenmarkt
- evt. 11.00 uur Kerkdienst Sint-Baafskathedraal
alles is in het centrum en op loopafstand van elkaar.
13.30 uur gaan we ons omkleden en inzingen in de St Jacobskerk in Gent

St. Jacobskerk

14.00-15.00 uur concert in de St. Jacobskerk
Na het concert gaan we varen op de Rije en gaan we zingen onder de Sint-Michielsbrug. Het schijnt
dat de akoestiek onder de brug heel mooi is.
17.30 uur vertrek uit Gent.
19.00 uur slotdiner in ’t Boerke in Rijen
20.30 uur terugreis naar Amsterdam.
Aankomst plm 22.00 uur

We logeren in het Gent Holiday Inn By Express

De prijs voor deze reis is

€ 417,50

per persoon

toeslag voor een één persoonskamer is € 95,00

-

De reissom is gebaseerd op een verblijf in een tweepersoonskamer
Vervoer per touringcar
2 overnachtingen met ontbijtbuffet in hotel
Organisatie van concerten
Excursiekosten
2 diners in Gent of Ieper
Slotdiner in Rijen
Toeristenbelasting
Garantiefonds bijdrage GGTO (Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators)

Niet inbegrepen:
• Lunches en drank
• Annuleringsverzekering
• Toeslag één persoonskamer

