KUNST & CONCERT CRUISE
6-daagse muzikale reis door Nederland & België

Met de zeer getalenteerde violist

Julia Philippens
& Friends
23 t/m 28 augustus 2021
Volgens RIVM richtlijnen | 90 passagiers ipv 136 | Medisch deskundige aan boord

Ga mee op reis met Julia Philippens,
klassiek en jazz violist, co-founder en
artistiek leider van Fuse, de huisband
van Podium Witteman. Julia is een
van de meest veelzijdige muzikanten van Nederland. We hebben Julia
gevraagd om voor u een spannend
programma samen te stellen met
een diversiteit aan musici, klassiek
maar ook improvisatie. U krijgt een
inkijkje in het leven van de kunstenaars die aanwezig zijn en heeft de
gelegenheid persoonlijk kennis te
maken. En u krijgt natuurlijk spectaculaire concerten!
In al plaatsen die wij aandoen
organiseren wij rondleidingen in
spraakmakende musea en
kunstlocaties.

Wat is er inbegrepen?
• 5 nachten aan boord van de
MS Carmen **** deluxe
• verzorging op basis van volpension+
• 24 uur per dag bemande receptie
• medisch deskundige aan boord
• uitgebreid ontbijt
• dagelijks 4-gangen lunch
• dagelijks 5-gangen diner
• inclusief vijf concerten van Julia
Philippens & Friends

www.sijfacruises.nl

6 dagen va.

€1.525,p.p. volpension+

KUNST & CONCERT CRUISE
6-daagse muzikale door Nederland & België

Vaarschema

Dag 1: Nijmegen - Dordrecht
Dag 2: Rotterdam
Dag 3: Antwerpen
Dag 4: Maastricht
Dag 5: Maastricht - Venlo
Dag 6: Nijmegen

Data en prijzen

Vertrek:
ma 23 augustus 2021
Aankomst: za 28 augustus 2021
Prijzen p.p. volpension+
2-pers. hut hoofddek
€1.525,2-pers. hut promenadedek €1.595,-

In al deze plaatsen bieden wij een kunstzinnig
excursieprogramma en u heeft vrije tijd.

Voor alleengebruik:
2-pers. hut hoofddek
€2.135,2-pers. hut promenadedek €2.233,1-pers. hut hoofddek
€1.525,-

Boeken of meer informatie?

Reserveer nu alvast uw cabine door
contact op te nemen met ons kantoor via tel. 024-3572008 of stuur een
e-mail naar er@sijfacruises.nl
Foto’s Julia Philippens:
Voorzijde: Andreas Terlaak
Achterzijde: Annelies van der Vegt

www.sijfacruises.nl

