
 Vrienden Opera Ballet Vlaanderen 

 KOPENHAGEN 

 van 13 tot 17 april 2023 
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 PROGRAMMA 
 Dag 1 - donderdag 13 april 2023: Brussel - Kopenhagen A 
 Samenkomst  om  14.00  uur  in  de  luchthaven  van  Zaventem  voor  de  rechtstreekse  vlucht  naar 
 Kopenhagen  met  Brussels  Airlines  (vertrek  om  16.25  uur).  Aankomst  in  Kopenhagen  om  17.55 
 uur.  Transfer  met  autocar  naar  het  hotel  in  Kopenhagen  en  check-in.  Gezamenlijk  avondmaal  in 
 het hotel. 

 Dag 2 - vrijdag 14 april 2023: Kopenhagen O 
 Na  het  ontbijt  maken  we  een  wandeling  met  stadsgids  door  het  centrum  van  Kopenhagen.  We 
 starten  aan  de  Nyhavn,  met  smalle,  artistieke  huizen  aan  de  ene  kant  en  de  lichte 
 schommelende  boten  aan  de  andere  kant.  We  gaan  verder  via  het  nieuwe  Koningsplein,  langs 
 het  stadhuis  en  het  Tivolipark  en  eindigen  aan  museum  Ny  Carlsberg  Glyptotek.  Facultatief 
 bezoek  aan  dit  museum  met  zijn  uitzonderlijk  rijke  kunstcollectie  van  de  gelijknamige  brouwerij, 
 met  antieke  oudheden,  beeldhouwwerken  en  Franse  impressionisten.  Ook  het 
 gebouwencomplex en de tropische tuin zijn er indrukwekkend. 

 Vrije namiddag. Enkele mogelijkheden: 
 ●  het Nationaal Museum: met de magische wereld van Kelten, Germanen en Vikingen. 
 ●  het  Thorvaldsens  Museum:  het  unieke,  zeer  sfeervolle  neoklassieke  museum  met 

 sculpturen van Bertel Thorvaldsen 
 ●  de  nieuwe  Koninklijke  Bibliotheek:  de  ‘Zwarte  Diamant’,  met  ruim  6  miljoen  boeken  veruit 

 de grootste bibliotheek van Scandinavië. 

 Om  19.30  uur  nemen  we  onze  plaatsen  in  het  operahuis  in  Kopenhagen  in 
 voor  de  uitvoering  van  Verdi’s  Aida.  Paolo  Carignani,  hoofdgastdirigent 
 van  het  Koninklijk  Deens  Theater,  werd  geboren  in  Milaan  en  opgeleid  aan 
 het  conservatorium  van  Giuseppe  Verdi.  Voor  de  Vrienden  van  Opera 
 Ballet  Vlaanderen  is  hij  een  bekend  gezicht  sinds  hij  in  Vlaanderen  o.a.  Le 
 duc  d’Albe  en  MacBeth  dirigeerde.  De  rol  van  Amneris  wordt  gezongen 
 door  Raehann  Bryce-Davis,  die  twee  seizoenen  lid  was  van  “ons”  jong 
 ensemble en inmiddels uitgroeide tot een ster met wereldfaam. 

 Dag 3 - zaterdag 15 april 2023: Kopenhagen O-A 
 We  bezoeken  de  koninklijke  winterresidentie  Amalienborg  dat  dateert  uit 
 de  18e-eeuw  .  Om  16u  krijgen  we  een  gegidste  rondleiding  in  het 
 operahuis  en  meteen  daarna  een  ware  buitenkans:  Raehann  Bryce-Davis 
 was  bereid  om  voor  de  Vrienden  -  die  een  beetje  “haar”  vrienden  zijn 
 geworden  -  een  exclusief  privé-concert  te  zingen.  Aansluitend  volgt  een 
 diner  in  het  restaurant  van  het  operahuis.  Raehann  wordt  uiteraard 
 uitgenodigd als speciale eregast ! 
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 Dag 4 - zondag 16 april 2023: Kopenhagen O-A 
 Vrije  voormiddag.  Na  het  vrije  middagmaal  trekken  we  opnieuw  naar 
 het  operagebouw.  Om  15  uur  nemen  we  plaats  voor  de  uitvoering 
 van  Elektra  ,  de  indrukwekkende  opera  van  Richard  Strauss  die  je 
 live  moet  meemaken.  De  hoofdrollen  worden  vertolkt  door  een  resem 
 topzangers:  Lise  Lindstrom  als  Elektra,  niemand  minder  dan  Violeta 
 Urmana  als  Klytaemnestra  en  Elisabeth  Strid  als  Chrysotemis.  Strid 
 kan  je  nog  kennen  van  haar  rol  in  Der  König  Kandaules  bij  Opera 
 Ballet  Vlaanderen  een  paar  jaar  geleden.  Dmitri  Tcherniakov,  een  van 
 de  belangrijkste  operaregisseurs  van  het  moment,  maakt  van  dit 
 drama  over  een  dysfunctionele  familie  een  indringend  psychologisch 
 misdaadverhaal  dat  zich  afspeelt  in  een  hedendaags  luxueus 
 appartement. Gezamenlijk avondmaal in het hotel. 

 Dag 5 - maandag 17 april 2023: Kopenhagen - Brussel O 
 Ontbijt  en  check-out.  We  nemen  afscheid  van  Kopenhagen  vanop  het  water.  We  maken  een 
 boottochtje  doorheen  de  haven  en  de  talrijke  kanaaltjes.  Een  mogelijke  vaarroute  passeert  langs 
 Christianshavn  met  zijn  oude  gebouwen,  het  nieuw  gerestaureerde  havengebied  waar  oude 
 pakhuizen  werden  omgetoverd  tot  luxe  residenties,  en…  het  standbeeld  van  de  kleine 
 zeemeermin,  nog  steeds  wachtend  op  de  terugkeer  van  haar  prins  en  hét  symbool  van 
 Kopenhagen.  Na  het  vrije  middagmaal  volgt  omstreeks  15.30  uur  de  transfer  met  de  autocar 
 naar  de  luchthaven  van  Kopenhagen.  Terugvlucht  om  18.40  uur  met  Brussels  Airlines. 
 Aankomst in Zaventem om 20.10 uur. 

 N.B.:  De  bezetting  van  de  inbegrepen  opera’s  kan  te  allen  tijde  door  de  operadirectie  gewijzigd 
 worden. Dit gebeurt buiten de wil van Vrienden Opera Ballet Vlaanderen en Omnia Travel om. 

 Budget op basis van bovenstaand programma: 

 Prijs per persoon in tweepersoonskamer:  € 2920 
 Prijs per persoon in eenpersoonskamer:  € 3295 

 Inbegrepen in de prijs: 
 ➢  Internationale  vluchten  van  Brussel  naar  Kopenhagen  en  terug  in  economy  class  met 

 Brussels Airlines, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen (zoals gekend op offertedatum) 
 ➢  Transfers  van  de  luchthaven  van  Kopenhagen  naar  het  hotel  in  Kopenhagen  (h/t)  in 

 comfortabele autocar 
 ➢  Verblijf  in  het  kwaliteitsvolle  71  Nyhavn  Hotel***  (of  gelijkwaardig)  in  kamer  met  ontbijt, 

 inclusief stadstaks 
 ➢  1  avondmaal  in  het  restaurant  van  de  opera  en  2  avondma  len  in  het  hotel  (telkens  met 

 inbegrepen dranken) 
 ➢  Tickets voor de 2 muziekvoorstellingen 
 ➢  Toegangsgeld voor de verm  elde groepsbezoeken met Engelstalige  gidsen 
 ➢  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs 
 ➢  Annulering-, reisbijstand- en bagageverzekering (zie voorwaarden onderaan) 
 ➢  Bijdrage Garantiefonds 
 ➢  BTW 
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 Niet inbegrepen in de prijs: 
 ➢  Overige maaltijden en dranken tijdens deze maaltijden 
 ➢  Vervoer per autocar niet in het programma vermeld 
 ➢  Facultatieve bezoeken en andere niet hierboven bij inbegrepen vermelde diensten 
 ➢  Persoonlijke uitgaven 

 Vluchten 
 Vanuit  Zaventem  vliegt  u  rechtstreeks  met  Brussels  Airlines  naar  Kopenhagen  en  terug  (alle 
 meegedeelde vluchturen zijn onder voorbehoud). 

 Heenvlucht op 13 april: SN 2259 Brussel 16.25 uur - Kopenhagen 17.55 uur 
 Terugvlucht op 17 april: SN 2260 Kopenhagen 18.40 uur - Brussel 20.10 uur 

 Wij  reserveerden  voor  u  vliegtuigtickets  in  economy  class  die  rechtgeven  op  een  stuk  bagage 
 van  maximaal  23  kg  dat  mag  ingecheckt  worden  en  een  vooraf  voorbehouden  zitplaats. 
 Uiteraard  mag  u  ook  een  stuk  handbagage  meenemen.  Dranken  en  hapjes  aan  boord  zijn 
 betalend. 

 Hotelkeuze: 71 Nyhavn Hotel (of gelijkwaardig) 
 71  Nyhavn  Hotel  is  een  driesterrenhotel  gelegen  in  de  levendige  wijk  Nyhavn  en  gevestigd  in  het 
 Rode  Pakhuis  uit  1805  en  het  Gele  Pakhuis  uit  1830.  Het  hotel  heeft  een  mooi  uitzicht  op  de 
 haven van Kopenhagen. Alle kamers zijn ingericht in Scandinavische stijl. 

 Opmerkingen 
 ➢  Elke wijziging in deelnemersaantal, reisperiode en diensten ter plaatse, anders dan 

 beschreven in dit programma, kan een prijswijziging tot gevolg hebben. 
 ➢  Programma en prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en datum van reservatie. 

 Het volledige programma en alle diensten zijn steeds wijzigbaar. 
 ➢  Op de reissom die in deze offerte wordt vermeld, zijn geen kortingen of andere voordeel- 

 acties, in welke vorm dan ook, van toepassing. 
 ➢  Eventuele wijzigingen in brandstofprijzen, taksen en belastingen, toegangsprijzen, 

 koerswijzigingen… buiten onze wil en kennis om, zullen aanleiding geven tot een 
 prijsaanpassing zoals voorzien in de algemene voorwaarden van het ‘Garantiefonds Reizen’. 
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 Betalings- en Annuleringsvoorwaarden 
 ➢  Bij  bevestiging  van  de  reis  moet  onmiddellijk  een  voorschot  van  €  850  p.p.  betaald  worden. 

 Het saldo is te betalen 45 dagen voor afreis. 
 ➢  In  al  onze  programma’s  is  een  annulering-,  reisbijstand-  en  bagageverzekering  inbegrepen. 

 De algemene voorwaarden hiervan zijn als bijlage toegevoegd. 
 ➢  De  annuleringsvoorwaarden  zijn  forfaitair  als  volgt  bepaald  en  komen  bovenop  een  vast 

 annuleringsbedrag van € 75 per persoon: 
 ➢  Tot 60 dagen voor vertrek: 20% van de reissom 
 ➢  59 tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom 
 ➢  30  tot  16  dagen  voor  vertrek:  60%  van  de  reissom,  met  een  minimum  van  €  125  p.p. 

 en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten 
 ➢  15  tot  8  dagen  voor  vertrek:  80%  van  de  reissom,  met  een  minimum  van  €  125  p.p. 

 en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten 
 ➢  7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de reissom 

 Algemeen 
 Deze  offerte  voldoet  aan  de  algemene  reisvoorwaarden  zoals  gepubliceerd  door  het 
 ‘Garantiefonds  Reizen’,  waarvan  Omnia  Travel  lid  is.  In  bijlage  vindt  u  een  kopie  van  onze 
 algemene  en  bijzondere  reisvoorwaarden.  Ze  zijn  ook  te  raadplegen  op  www.omniatravel.be  . 
 Deze  (pre-)contractuele  informatie,  de  algemene  en  de  bijzondere  reisvoorwaarden  maken 
 integraal deel uit van de reisovereenkomst. 

 Omnia Travel is als reisonderneming erkend onder het vergunningsnummer A 1121. 

 Omnia  Travel  verbindt  zich  ertoe  om  enkel  die  persoonsgegevens  op  te  vragen  die  noodzakelijk 
 zijn  voor  het  verwezenlijken  van  de  doeleinden.  U  gaat  ermee  akkoord  dat  uw 
 persoonsgegevens  meegedeeld  kunnen  worden  met  bepaalde  instanties  voor  het 
 verwezenlijken  van  de  doeleinden  van  dit  contract.  Omnia  Travel  verbindt  zich  ertoe  om  conform 
 de  GDPR  de  passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  te  nemen  om  de 
 persoonsgegevens  van  haar  klanten  te  beschermen.  Het  privacybeleid  van  Omnia  Travel  kunt  u 
 nalezen op  www.omniatravel.be  . 

 Voor verdere inlichtingen: 
 Omnia Travel 

 Sabine Verhaegen - Group & Incentive Travel 
 Mgr. Ladeuzeplein 15 - 3000 Leuven, België 
 Tel.  +32 16 24 38 36 -  Fax.  +32 16 24 38 02 

 E-mail  sabine.verhaegen@omniatravel.be  - www.omniatravel.be 
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