
MET 
MARTIN MANS 
NAAR PARIJS
16 EN 17 FEBRUARI 2018 
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Van den 
eldigend is dit
absoluut: 

eter breed!
rijen pijpwerk 
et grootste

het enige orgel
fstandige
posante 
viertafels is
rgelbouwer 
drecht 
van dit orgel
e 'Societé 
France' de 
etaal ‘Medaille
d heeft, voor 
statie. Op dit
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Op de beneden console, te midden 
van de toehoorders, zal Martin Mans 
een twee uur durend Jubileumconcert 
geven. Een uur improvisaties en
een uur populaire orgelwerken
en transcripties met samenzang. 
Het machtigste orgel van Frankrijk 
bespeelt door topvirtuoos Martin Mans,
belooft natuurlijk een ongekend orgel-
spektakel te worden. Onvergetelijk
voor iedereen die dit bijwoont.
Weergaloze klanken in een 
schitterend mooie kathedraal, 
hartje Parijs…. 

PARIJS…
Parijs, een ware wereldmetropool dat 
echter ook klein en gezellig kan zijn.
Dit willen we u ook laten zien. Want naast 
de grote highlights van Parijs zoals de
Eiffeltoren, Notre-Dame, Sacré Coeur, Arc 
de Triomphe, Champs-Elysées met Place 
de la Concorde, Louvre en Madeleine, 
bezoeken we ook het middeleeuwse Parijs 
met de vele knusse straten die allemaal 
autovrij zijn. Hier kunt u slenteren en 
genieten van het echte Parijs, even
weg van alle hectiek, en echt onder de 
Parijzenaren. In dit oudste gedeelte van 
Parijs, dat gezellig en kleinschalig is, staat 
de grote Saint Eustache-kathedraal, eens 
de parochiekerk van alle Franse koningen.
Nu een grote concertkerk, waar het
grootste orgel van Frankrijk staat. In deze 
kerk gaan we samen genieten van het 
grote Jubileumconcert van Martin Mans. 
Een moment van emotie… en zeker een 
moment om nooit meer te vergeten… 

MET MAARTIN

Het grote slotconcert va
Jubileumjaar viert Maart
in Parijs, op het grote V
Heuvelorgel. En overwwe
wereldberoemde orgeel 
18 meter hoog en 11 mme
Met 101 stemmen, 147 
en 8.000 pijpen veruit h
orgel van Frankrijk enn h
ter wereld met drie zeelf
32’ tongwerken. Dit immp
orgel, met twee vijf kllav
door de Nederlandse or
Van den Heuvel uit Doord
gebouwd. De kwaliteitt v
is zo uitzonderlijk dat d
Académique d ‘Arts dee F
orgelbouwer het eremme
de Vermeille' toegekeen
deze uitzonderlijke prres
orgel spelen nu de meee
organisten en zij maken
hier, altijd hun CD opnna



derweg naar

uringcars, dus met extra veel beenruimte
es, arriveren we omstreeks 13.00 uur 
ot gelegen tussen de wolkenkrabbers 
rc de Triomphe rijden we spectaculair 
hamps-Elysées en Place la Concorde 
r we gaan pauzeren. Daarna bezoeken

et oude en authentieke Parijs, weg van 
aar de kleine geheel autovrije straatjes 
. Hier bezoeken we de wonderschone 
ondissement. Hier vind je de leukste 
eetcafés, voor elk wat wils en voor elke
t Martin zijn Jubileumconcert om 20.00 
’ met Martin gaan we samen genieten 
anken. Na het Jubileumconcert maken 
our door de stad voordat we terug gaan

PROGRAMMA

↑  PLACE LA CONCORDE  
→ DE EIFFELTOREN

← NOTRE-DAME

VRIJDAG 
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Met de Comfort Class To
en na enkele koffi epauze
in Parijs. Bij Porte Maillo
van La Defence en de Ar
Parijs binnen. Over de C
naar de Eiffeltoren, waa
we het andere Parijs, he
de hectische tijd terug n
uit lang vervlogen tijden
pleintjes van het 1ste arro
restaurantjes en fi jnste e
portemonnee. Hier geeft
uur. Na de ‘Meet&Greet’
van zijn virtuoze orgelkla
we nog een leuke lichtto
naar ons hotel���. 

PROGRRAMMA

arijs

ten en dan naar het historisch
Montmatre dat er nog precies zo uitziet 
n. Montmatre was toen een dorpje op 
rijs aanlag. Hier ligt de schitterende 

n hier genieten we samen van het 
Parijs. Het intieme dorpspleintje van 
 is nu één van de bekendste pleinen 

p zaterdag een gezellige boel. Tientallen 
en artiesten vertonen hun kunsten. 
het heerlijk om even rond te kuieren,
ken naar Nederland.   

rlijk tussenuit, genieten van een prachtig 
it keer niet de hectische wereldstad 
t van deze stad. 

↑  SACRÉ-COEUR BASILIEK
→ PLACE DU TERTRE

INTERESSE? SCHRIJF IN OPORPHEUSREIZEN.NLOF MARTINMANS.NL

ZATERDAG 
17 FEBRUARI 2018 
Eerst even lekker ontbijt
beschermde stadsdeel M
als honderd jaar geleden
een heuvel dat tegen Pa
Sacré-Coeur Basiliek en
weidse panorama over P
weleer, ‘Place du Tertre’
van Parijs. Het is hier op
kunstenaars, schilders e
In de vele zijstraatjes is 
voordat we weer vertrek

Twee dagen er even hee
concert en van Parijs. Di
maar het andere gezicht
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PRIJS € 155,- PER PERSOON 
OP BASIS VAN EEN TWEEPERSOONSKA

INCLUSIEF
- Comfort Class touringcar met extra be

toilet, minibar met koffi e, thee en koud
- Overnachting in driesterrenhotel
- Ontbijtbuffet op zaterdagochtend
- Bijwonen van het grote Jubileumconce

in de Saint Eustache kathedraal
- Meet&Greet met Martin Mans
- Na afl oop van concert ‘Lichttour met to

door Parijs
- Excursie naar Montmatre op zaterdag 
- Toeristenbelasting 

TOESLAG
Toeslag voor een eenpersoonskamer: € 2

INSCHRIJVEN
Inschrijven kunt u heel makkelijk via op o
www.orpheusreizen.nl of www.martinma

OPSTAPPLAATSEN
Bolsward, Zwolle, Nijkerk, Amersfoort, G
Woerden, Capelle aan de IJssel, Hendrik 
Bergen op Zoom.

REISSOM IS € 155,-HOTEL 

HOTEL IBIS SARCELLES NORD���

Het driesterrenhotel Ibis Sarcelles Nord ligt 
in het noorden van Parijs naast de ingang 
van het winkelcentrum Flanades. De kamers 
zijn netjes ingericht, met een bureau, sat. 

TV, telefoon, wekdienst en alle kamers beschikken over gratis 
Wifi . De bedden in de tweepersoonskamer zijn van elkaar 
gescheiden (zgn. Twin). De badkamer met douche/ligbad is 
comfortabel en functioneel. Strijkijzer en haardroger zijn gratis
bij de receptie te verkrijgen. U bent van harte welkom in de bar 
met 24-uurs snackservice. Ontbijtbuffet van 06.30 tot 10.00 uur 
met vers gebakken brood, gebak en madeleines, een breed 
scala aan fruit, vleeswaren, kaas, eieren, regionale producten,
ontbijtgranen enz. Glutenvrije producten op aanvraag. 

AMMER

ennruimte, 
e drankjes

rt 

ouringcar’

25,- 

onze website
nss.nl.

orrinchem, 
Iddo Ambacht,



Populierweg 32 / 6222 CS Maastricht / Nederland
T +31 (0)6 821 280 01 / info@orpheusreizen.nl

www.orpheusreizen.nl

   


