HAMBURG
ANTWERPEN CULTUURSTAD
20-23 SEPTEMBER 2018
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VLUCHTEN
20.09.2018

Brussel-Hamburg

09.15-10.30u SN2627

23.09.2018

Hamburg-Brussel

19.00-20.20u SN2628

HOTEL
Hotel Kempinski Atlantic 5*
Dit klassieke hotel met uitzicht op het meer Außenalster heeft gratis WiFi, een elegante spa
met binnenzwembad, een eigen bioscoop (max 8 personen) en een gastronomisch
restaurant.
Achter de indrukwekkende gevel van Hotel Atlantic Kempinski Hamburg bevinden zich
ruime kamers en suites met een flatscreen-tv en een marmeren badkamer. Elke verdieping
is geïnspireerd op een andere kleur. Alle kamers zijn in 2012 gerenoveerd. U kunt gratis
gebruikmaken van de sauna. De spa Energy Clinic bij het hotel heeft een exclusieve
schoonheidssalon en een fitnessruimte met uitzicht op de Außenalster.
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DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018
10.30u

Bij aankomst op de luchthaven, transfer naar het stadscentrum per bus voor
een eerste panoramische en begeleide tour van de stad.

Lunch (2 gangen incl 1 glas wijn/bier).
In de namiddag, bezoek aan de Kunsthalle (Museum voor Schone Kunsten) en transfer naar
het hotel.
De Hamburger Kunsthalle is het museum voor Schone
Kunsten in Hamburg, een van de belangrijkste
kunstmusea in Duitsland. Het gebouw dateert van
1869, het kostenplaatje bedroeg in die tijd 300.000
Duitse Mark, twee derde van dit bedrag werd
gedoneerd door Hamburgers zelf.
Het museum herbergt vooral werken van de vroege
middeleeuwen tot de eerste helft van de 19de eeuw.
Tot de pronkstukken behoren Nu de Dos van Matisse,
Zelfportret met model van Kirchner en De Filosoof van
Fragonard. In 1997 werd het originele gebouw
uitgebreid met de Gallerie der Gegenwart, een galerij
gewijd aan Moderne kunst van na 1960 en later.
Transfer naar het hotel en check in (bagage zal op de
kamer staan).
Transfer naar/van de staatsopera, alwaar we kunnen
genieten van een licht diner. Aansluitend bijwonen
concert/balletvoorstelling.
(Alternatief diner voor de personen die niet naar de
opera wensen te gaan.)
DANCES AT A GATHERING 19.30-21.30u
Ballet by Jerome Robbins
Music: Frédéric Chopin
Choreography: Jerome Robbins
Costumes: Joe Eula
Lighting: Jennifer Tipton
Staging: Ben Huys

Overnachting in hotel Kempinski 5*
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VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018
Ontbijt in het hotel.
Transfer naar Lübeck (ong 1u30).
Lübeck, de koningin van de Hanzesteden, werd gesticht in
1143 als 'eerste westerse stad aan de Oostzeekust'. De
stad ademt nog altijd een middeleeuwse sfeer en het
stadsbeeld wordt nog steeds bepaald door
cultuurhistorische bezienswaardigheden zoals de
Holstentor, die herinneren aan het roemrijke verleden
van Lübeck als vrije rijks- en Hanzestad.
Lübeck: eeuwenlang was de naam van de stad een
synoniem voor vrijheid, recht en welvaart. Het 'Lübisches
Recht', een verzameling basisregels op het gebied van
het land- en zeerecht die zijn tijd ver vooruit was, gaf de
aanzet tot de stichting van ruim 100 steden rondom de
Oostzee. Zo werden de voorwaarden geschapen voor het
uitgroeien van de Hanze tot de grootste handelsmacht
van zijn tijd.
Het onbetwiste centrum was Lübeck, een van de
luisterrijkste vroege metropolen van de wereldhandel. De
door water omsloten historische binnenstad met de
zeven torens van de vijf hoofdkerken getuigt van een
bewogen geschiedenis van 1.000 jaar en valt als UNESCO-werelderfgoed sinds 1987 onder
monumentenzorg. En terecht: de historische gebouwen uit de tijd van de gothiek, de
renaissance, de barok en het classicisme, de straten en steegjes, kerken en kloosters,
burgerhuizen en vestingwerken ogen als een uniek en harmonisch geheel. De Marienkirche,
de mooiste kerk in Lübeck, is een juweel van de baksteengothiek en heeft als voorbeeld
gediend voor ca. 70 andere kerken in het Oostzeegebied. Met het hoogste baksteengewelf
ter wereld is deze kerk van grote architectonische betekenis.
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Trots troont hij op het hoogste punt van de historische
binnenstad, als het ware recht tegenover de Musik- und
Kongresshalle – kortweg MuK genoemd – de moderne
tegenhanger. De MuK is Lübecks grootste hal, de
belangrijkste speellocatie van het Schleswig-Holstein Musik
Festival, internationaal congrescentrum, concertzaal en
stadshal tegelijk. Naast de moderne architectuur is de
beeldengroep 'Die Fremden' van Thomas Schütte op het dak
van de hal een markant kenmerk van de MuK, een vroeger
documenta-tentoonstellingsstuk en een symbool voor
iedereen die zijn vaderland heeft moeten verlaten en in het
buitenland een nieuw leven heeft moeten opbouwen.
Een bezoek aan het in 1993 geopende Heinrich-und-ThomasMann-Zentrum, eveneens midden in de historische
binnenstad, brengt u onder andere naar de allang verdwenen
wereld van de Buddenbrooks en leidt u door het leven en
werk van deze twee grote schrijvers.
Begeleid bezoek aan het Buddenbrook huis, het Europese
Hanzemuseum en/of het stadhuis.
Lunch (2 gangen incl 1 glas wijn/bier) in een lokaal
restaurant, met marsepein proeverij.
In de namiddag begeleide wandeling doorheen deze gezellige
stad en bezoek aan de imposante kathedraal. Terugkeer naar
Hamburg.
Diner in een lokaal restaurant en overnachting in het hotel.
(Facultatief: bijwonen van het lichtspektakel in het park
Blomen un Planten).
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ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018
Ontbijt in het hotel.
Bezoek aan het Elbphilharmonie gebouw (2u). (We kunnen
onderstaande rondleiding pas 12 tot 8 weken voor geplande
datum reserveren!)
A concert visit is the best means of exploring and getting to know
the Elbphilharmonie’s unique concert halls, spectacular foyers and
outstanding acoustics. Our guided tours of the Elbphilharmonie
building take you through the old Kaispeicher warehouse, the
Plaza, the foyer areas and the heart of the Elbphilharmonie, the
Grand Hall.
In addition to exciting stories about the beginnings of the
Elbphilharmonie and details about the architecture of the new
Hamburg landmark, we also provide information on the operation
of the concert hall and its music programming.
• Our guided tours are physically demanding. This is due, in
particular, to the staircases extending over many floors in
the Grand Hall foyer that must be climbed b y foot.
Na deze rondleiding, maken we een bootttocht door de haven
(ong. 1u)
Lunch 2 gangen (incl 1 glas bier/wijn) in restaurant Catch of the
day.
Nadien: vrije tijd of optionele activiteiten:
➢ Speicherstadt tour (ong. 2u)
➢ Fietstocht (ong 3u)
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Het grootste met elkaar verbonden pakhuizen complex, dat is de juiste beschrijving voor de
Speicherstadt, al meer dan 100 jaar worden hier
hoogwaardige goederen zoals koffie, thee, kruiden en
cacao opgeslagen en verhandeld.
De Speicherstadt is helemaal op zijn mooist als de
schemering invalt, de kanalen, de prachtige gebouwen
uit baksteen met de opvallende torentjes en gevels
veranderen dan in een romantische idylle.
Hafencity is waarschijnlijk het grootste en meest
bijzondere stadsontwikkelingsproject van Europa. De
ontwikkeling van Hafencity tussen de Speicherstadt en
de haven op een voormalig haven terrein is een
architectonisch hoogtepuntje. Sinds 2010 is de nieuwe
concerthal van de Elbphilharmonie, die gebouwd is op
een oud cacao-pakhuis, een aanrader. Hafencity is nog
steeds een project in wording, niet alles is al af, de
verwachte oplevering van het project is in 2025.

Transfer naar/van het restaurant voor het afscheidsdiner.
Overnachting in het hotel Kempinski 5*.
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ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
Ontbijt in het hotel en check out.
Bezoek aan het Johannes Brahms museum en het “komponisten” kwartier.
Many world-class composers have a connection to Hamburg. They were either born here or
spent part of their careers here. There is hardly another city in Germany with such a rich
musical tradition.
We would like to cordially invite musically interested visitors from Hamburg and all over the
world in future to Peterstraße. Discover there Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel
Bach, Johann Adolf Hasse, Fanny & Felix Mendelssohn, Johannes Brahms and Gustav Mahler
in an attractive, lively and educational venue! With the Komponisten-Quartier, the musical
city of Hamburg will at last have a place where it can foster the memory of its musical
history.
Six museums in one!
The town houses of wealthy Hamburg burghers, rebuilt in historical style in the Peterstraße,
are the ideal location to recreate the musical history of Hamburg. The Brahms Museum has
already attracted visitors from all over the world to the Peterstraße since 1971. The opening
of the Telemann Museum followed in 2011.
In march 2015, new museums dedicated to the “Hamburg Bach” and his contemporary
Johann Adolf Hasse opened for the public. For the first time, Carl Philipp Emanuel Bach will
thus, in the year of the tricentenary of his birth, receive recognition befitting his rank, close
to the places where he lived and worked and not far from his last resting place in the crypt of
St. Michael’s Church. Museums for Fanny and Felix Mendelssohn and for Gustav Mahler will
then be added in a second construction phase.
The musical tradition of the Hanseatic city from the Baroque to modern times will be
presented in a way which makes it come vividly to life!

Late lunch (2 gangen incl 1 glas bier/wijn).
Ong. 1u vrije tijd.
Transfer naar de luchthaven.
Terugvlucht Hamburg-Brussel

19.00-20.20u
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PRIJS
Prijs op basis van 40 personen
Prijs per persoon, op basis van een dubbel kamer:
Supplement single:

€1390
€270

Optioneel:
➢ 22 september
o Speicherstadt tour (1u30)
o Fietstocht (3u)

€30
€40

prijs pp
prijs pp

Inbegrepen:
-Vluchten Brussel-Hamburg-Brussel met Brussels Airlines, taxen en 20kg bagage inbegrepen.
(Drank en maaltijd NIET inbegrepen aan boord).
-Fooien
-Btw 2.73%
20 september
➢ Transfer met autocar en gids van de luchthaven naar de stad.
➢ Panoramische tour met gids (2u)
➢ Lunch in een lokaal restaurant (2 gangen, incl 1 glas wijn/bier)
➢ Bagage wordt naar het hotel gebracht
➢ Bezoek aan de Kunsthalle (met 2 Engelstalige gidsen)
➢ Check in hotel Kempinski 5*
➢ Transfer naar de opera voor licht diner en bijwonen voorstelling
➢ Overnachting in een standaard dubbel kamer, in Kempinski Atlantic 5*, ontbijt
inbegrepen
21 september
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Transfer per autocar naar Lübeck.
Bezoek musea (Buddenbrookhaus, Hansemuseum, stadhuis)
Lunch in een lokaal restaurant (2 gangen, incl 1 glas wijn/bier)
Proeverij van heerlijke marsepein (specialiteit van Lübeck).
Stadswandeling Lübeck met 2 gidsen
Terugkeer naar Hamburg
Diner in een lokaal restaurant (3 gangen, incl ½ wijn, water, koffie/thee)
Overnachting in een standaard dubbel kamer, in Kempinski Atlantic 5*, ontbijt
inbegrepen

22 september
➢ Transfer per autocar naar de Elbphilharmonie
➢ Begeleid bezoek aan de Philharmonie + Plaza
➢ Lunch in een lokaal restaurant (2 gangen, incl 1 glas wijn/bier)
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➢
➢
➢
➢
➢

Boottocht (1u) in de haven
Vrije namiddag (zie opties)
Transfer naar het restaurant voor het afscheidsdiner
Diner (3 gangen incl ½ wijn, water, koffie/thee)
Overnachting in een standaard dubbel kamer, in Kempinski Atlantic 5*, ontbijt
inbegrepen

23 september
➢ Toegang Komponistenquartier en bezoek met 2 gidsen Lunch in een lokaal
restaurant (2 gangen, incl 1 glas wijn/bier)
➢ Transfer naar de luchthaven.

Niet inbegrepen:
➢ Optionele activiteiten
➢ Verzekeringen
➢ Extra dranken
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