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IN DE MODE

Kunst, cultuur en koninklijk winkelen
in Düsseldorf
met Uit de Kunst, In de Mode en SRC Reizen op Maat
4-daagse busreis naar
Düsseldorf, Langen Foundation en museumeiland Hombroich
met excursies per touringcar en verkenningen te voet
REISDATUM: DINSDAG 21 T/M VRIJDAG 24 MEI 2019
(reisdatum is zeer waarschijnlijk, maar nog niet definitief)

Een levendige promenade aan de Rijn, hypermoderne architectonische
parels, tientallen musea, een honderdtal galeries en zelfs een tunnel vol
verrassende kunst, de hoogstgelegen bar van heel Duitsland (met
fantastisch uitzicht), fraaie boetieks en gezellige cafés op de prestigieuze
Königsallee…Ronddartelen in een natuurlijk kunstmuseum - en ook nog
een
groots
opgezette
tentoonstelling
van
de
opzienbarende
kunstinstallaties van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei…

Uw reisorganisator
Sietske van der Maat
s.vandermaat@srctravel.nl

Düsseldorf met Uit de Kunst + In de Mode en SRC!

Groepsreis, met ruimte voor de eigengereide reiziger
Deze unieke en verrassende groepsreis heeft een uitgekiend programma dat uitgevoerd
wordt door ervaren liefhebbers die met passie en enthousiasme en kennis van zaken
inleidingen en wandelingen zullen verzorgen. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor
eigen invulling en beleving van dit bruisende en chique centrum van mode, moderne kunst
en architectuur: de diverse musea kunnen na een introductie op eigen wijze en in eigen
tempo verkend worden en op een gezamenlijk diner en een lunch op een bijzondere locatie
na, wordt ook de culinaire invulling van de reis door de individuele reiziger bepaald.
Ons moderne en comfortabele hotel
ligt op loopafstand van gezellige restaurants, winkels en een aantal bezienswaardige
bezienswaardigheden en de kamers zijn voorzien van alle gemakken die je in een modern
hotel mag verwachten.
Comfort
We maken dankbaar gebruik van een eigen touringcar met ervaren chauffeur en maken geen
barre voettochten, echter aangezien wandelen de beste manier is om een stad te verkennen
en te beleven, is redelijk tot goed ter been zijn wenselijk.
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Korte beschrijving van het programma
(wijzigingen voorbehouden)
Dag 1. Dinsdag 21 mei: naar Düsseldorf & Kunst in een tunnel
We vertrekken in de ochtend (maar niet al te vroeg!) met een comfortabele touringcar naar
Düsseldorf. Opstapplaatsen: Drachten, Groningen, Haren en Zwolle. In de middag kunnen we
ons al verrassen door Düsseldorf: we gaan een tunnel in om naar kunst te kijken! In de vroege
avond dineren we gezamenlijk in een goed restaurant.
Dag 2. Woensdag 22 mei: K20, Kunsthalle, Rijn onder het genot van wijn, Kö-bogen
en chique shoppen
Vandaag staat er een flinke dosis moderne en hedendaagse kunst en architectuur op het
programma: de bus brengt ons naar Grabbeplatz waar je op eigen wijze en in eigen tempo de
vaste collectie moderne kunst van de 20e eeuw kunt bekijken en de opzienbarende
tentoonstelling van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Daarna kun je je laten verrassen door
eigentijdse kunst in de nabij gelegen Kunsthalle.
In de middag maken we een panoramische boottocht over de Rijn, met een wijntje in de hand
en bekijken we de Kö-bogen van architect Daniel Liebeskind. Daarna kun je kiezen: in de stad
blijven om te shoppen, kijken, struinen en dineren of met de bus terug naar het hotel.
Dag 3. Donderdag 23 mei: K21 (of Kunstpalast) – lunch bij Rocca’s – Neuer Zollhof –
Kai 10 – Rheinturm
Vandaag kun je in museum K21 stilstaan bij opzienbarende werken uit de vaste collectie en
nog beter kennis maken met Ai Weiwei óf naar het grote museum Kunstpalast, voor een
indrukwekkend kunsthistorisch overzicht. We lunchen bij “starchitect” Frank O. Gehry (ja,
echt!) en maken een wandeling in de zogenaamde Medienhafen om fraaie staaltjes moderne
architectuur te bewonderen. Deze mooie dag sluiten we af met een drankje en een schitterend
uitzicht in de Rheinturm! De bus brengt ons weer terug naar het hotel.
Dag 4 Vrijdag 24 mei Langen Foundation – Museumeiland Hombroich – naar huis
Vandaag nemen we eerst een kijkje bij Museum Langen Foundation, een ‘Kunsttempel’ van
glas, staal en zijdezacht beton naar ontwerp van de Japanse architect Tadao Ando. Daarna
gaan we naar wat ook wel ‘een van de merkwaardigste musea ter wereld’ wordt genoemd:
museumeiland Hombroich, een museum zonder pijlen, suppoosten, kunsthistorische uitleg of
naamkaartjes waar oude kunst met nieuwe wordt gepareerd of geconfronteerd in open
paviljoenen waar zand en stof vrijelijk naar binnen waaien en geen sprake is van kunstlicht! Al
kunst-kijkend dartel je rond in de enorme tuin, snuif je de geuren van bloemen op, hoor je
kikkers kwaken en vogels kwetteren…De natuur gaat hier zijn gang, de tijd verstrijkt, leve de
kunst!
In de middag vertrekken we naar Nederland. De verwachte aankomsttijden zijn (onder
voorbehoud): Zwolle 19.00 uur, Haren 20.00 uur, Groningen 20.15 uur en Drachten 21.00 uur.

Uw reisorganisator
Sietske van der Maat
s.vandermaat@srctravel.nl

PRAKTISCHE ZAKEN
Kunst, cultuur en koninklijk winkelen in Düsseldorf
met Uit de Kunst, In de Mode en SRC Reizen op Maat
4-daagse busreis naar
Düsseldorf, Langen Foundation en museumeiland Hombroich
met excursies per touringcar en verkenningen te voet
Organisatie: deze reis wordt georganiseerd door SRC Reizen in Groningen, een
reisorganisatie die vanzelfsprekend aangesloten is bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.
Het programma is samengesteld en wordt uitgevoerd door Uit de Kunst - Saskia K.
Goddijn + In de Mode – John van Heesen.

Reisdatum: dinsdag 21 mei t/m 24 mei 2019
NB! Reisdatum is zeer waarschijnlijk, maar nog niet definitief!
Reissom: NOG NIET BEKEND
Toeslag eenpersoonskamer: NOG NIET BEKEND
Minimum aantal deelnemers: 20
Uiterlijke inschrijfdatum: NOG NIET BEKEND
Belangstelling voor deze reis?
Mail Uit de Kunst, Saskia Goddijn: info@uitdekunst.nu
met de volgende gegevens:
Aantal personen
Voornaam en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
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Reissom wordt inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reis per touringcar naar Düsseldorf (opstapplaatsen Drachten, Groningen,
Haren, Zwolle)
3 overnachtingen in comfortabel, modern hotel op basis van logies en ontbijt
(reissom op basis van tweepersoonskamers, voor eenpersoonskamers geldt een
toeslag)
Ontbijt dag 2 t/m 4
Excursies zoals omschreven
Inleidingen en begeleiding van Saskia Goddijn, bijgestaan door John van Heesen
Entreegelden en groepsreserveringen van de in het programma genoemde
onderdelen
Goed diner dag 1
Uitzicht vanaf Rheinturm met drankje
Panoramische boottocht over de Rijn onder het genot van een drankje
Lunch in Rocca im Gehry’s
Eenvoudige “boerenlunch” op museumeiland Hombroich
Audiosysteem
Calamiteitenfonds
Toeristenbelasting

Niet inbegrepen:
•
•
•

Lunches, m.u.v. lunch dag 3
Diners m.u.v. diner dag 1
Reis- en/of annuleringsverzekering

Wijzigingen voorbehouden
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele
keer en om verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op
(inter-)nationale en/of religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een
andere volgorde worden uitgevoerd. Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen
te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Uw reisorganisator
Sietske van der Maat
s.vandermaat@srctravel.nl

