
3-daagse Concertreis 8 - 10 januari 2015 

Schitterende concerten in Düsseldorf, Keulen en Rees am Rhein

3 onvergetelijke 
Nieuwjaars-

concerten o.l.v. 
Martin Mans

Carina Bossenbroek  
panfluit 

Martin Mans
orgel 

Liselotte Rokyta 
panfluit 

The Martin Mans 
Formation

Met medewerking van o.a.:

Gelukkig Nieuwjaar 
met Martin Mans

BOEK NU TOT € 50,-  
VOORDELIGER

Indien u boekt vóór 31 oktober. 

Boekt u tussen 1 en 30 november dan geldt een voordeel van € 25,-. 

Boekt u in december dan geldt een voordeel van € 15,-.

Nu vanaf €398,- p.p.
Normaal e 448,- p.p. Geheel verzorgd: 

inclusief alle 
ontbijtbuffetten, 
lunches en diners 

aan boord

Varend hotelschip Amelia, 
4-sterren**** luxe

bouwjaar 2012

Reisrealisatie i.s.m.



In Düsseldorf, Keulen en Rees am Rhein

A-/B-cabine met panorama schijfpui en Frans balkon

Bouwjaar 2012

Varend hotel Amelia
4-sterren**** superior

Sfeervolle  salon

The Martin Mans Formation

Welkom aan boord! Het beloofd een bijzondere concertreis te worden

Cabines als hotelkamers
U logeert in een luxe cabine als hotelkamer. De royale cabines zijn sfeervol en comfortabel ingericht en hebben 
een grootte van 14 m2. Alle cabines beschikken over radio, telefoon, TV, minibar, kluisje, föhn en airconditioning 
/ verwarming. Elke cabine heeft een eigen badkamer met douche en toilet. De cabines zijn verdeeld over drie 
dekken. Op het Diamantdek vindt u prachtige A-cabines met panorama schuifpui en Frans balkon. Op het 
Rubindek vindt u de B-cabines met eveneens een panorama schuifpui en Frans balkon. Op het Smaragddek vindt 
u de C-cabines met kleinere vensters. Op het Diamantdek en op het Rubindek zijn ook enkele minisuites gelegen 
van maar liefst 16 m2 en enkele 3-persoons cabines van 16 m2. De minisuites hebben een extra zitje.  

Het schip biedt plaats aan maximaal 220 passagiers.

Comfortabel inscheeparrangement
Scheep de dag voor vertrek in Arnhem in.

Een comfortabel begin van uw reis!

Ik nodig u van harte uit  3 dagen met mij mee te gaan op deze nieuwe Concertreis, ‘Gelukkig Nieuwjaar met Martin Mans’. 
Deze keer aan boord van de Amelia 4-sterren**** VAREND HOTEL. De vakantie begint al in Arnhem op het moment dat u 
aan boord stapt. Geen gesleep met uw koffer, geen lange busritten en toch elke dag een ander traject en elke dag een ander 
programma. Drie parachtige concerten in karakteristieke kerken in Düsseldorf, Keulen en Rees am Rhein. Uw varend hotel 
meert telkens in of vlakbij het centrum van de stad af. De kerken, op loopafstand van het schip, heb ik met zorg gekozen. Stelt 
u zich eens voor. We hebben ‘s middags een mooi concert  beleefd. Na afloop wandelt u terug naar het schip. In de royale salon 
ontmoet u al uw reisgenoten. Wat is er dan mooier om onder het genot van een kopje koffie of goed glas wijn na te praten over 
het concert en over wat u heeft aangesproken. Dat schept een heel bijzondere sfeer. Varend hotel de Amelia leent zich uitermate 
voor onderlinge ontmoetingen en fijne gesprekken. Het reisprogramma biedt daarnaast ook volop ruimte voor vrije tijd. Fijn 
wandelen, lekker winkelen; de Altstad van Düsseldorf en Keulen laten zich makkelijk te voet ontdekken. Ik kan u verzekeren 
dat de volpensionverzorging aan boord uitstekend is. Op de kwaliteit hebben we niet bezuinigd. Alle ontbijtbuffetten, lunches 
en diners aan boord zijn elke dag inbegrepen. Deze reis organiseer ik i.s.m. Amicitia Reizen. Dit reisbureau bestaat al 45 jaar 
en staat bekend om haar luxe vloot en kwaliteit. Bovendien zijn ze aangesloten bij ANVR en SGR, ook dat is een geruststellende 
gedachte. Ik zie er naar uit om u in Arnhem op de dag van vertrek te begroeten aan boord van de Amelia. 
 
Een hartelijke groet, Martin Mans

Volpension aan boord! Inclusief alle 
ontbijtbuffetten, lunches en diners

e39,- p.p.
Incl. diner, overnachting en ontbijt

Tel. 078-684 53 53    www.amicitia.nl



In Düsseldorf, Keulen en Rees am Rhein

A-/B-cabine met panorama schijfpui en Frans balkon

Schitterende 
Nieuwjaarsconcerten

Een schitterende concertreis met maar liefst drie Nieuwjaarsconcerten onder leiding van Martin Mans.  

Een bijzondere reis, anders dan alle andere vakantiereizen. Vanaf het moment dat u op de eerste avond aan boord komt, 

stapt u in een andere wereld. De reis begint in Arnhem, waar u voor het diner inscheept. Drie volle dagen vakantie 

houden en genieten van de volpension verzorging aan boord. De concertprogramma’s in drie verschillende kerken zijn 

hartverwarmend. Natuurlijk met medewerking van de bekende musici Liselotte Rokyta en Carina Bossenbroek (panfluit), 

The Martin Mans Formation en natuurlijk Martin Mans. Aan boord is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Onder het genot van een kopje koffie of een drankje, reist u heel ontspannen telkens naar een nieuwe bestemming.  

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze mooie Nieuwjaars Concertcruise o.l.v. Martin Mans.  

Welkom aan boord!

Lambertus Basiliek Düsseldorf

Welkom aan boord! Het beloofd een bijzondere concertreis te worden

Tel. 078-684 53 53    www.amicitia.nl Tel. 078-684 53 53    www.amicitia.nl



Middagconcert 
Lambertuskirche 

Düsseldorf
Morgenconcert 

Maria Himmelfahrtkirche 
Rees am Rhein

Schitterende 
Nieuwjaarsconcerten

Van dag-tot-dag 
programma

Avondconcert 
Keulen  

St. Kunibert

Martin Mans Concertreis, 8 - 10 januari 2015
Kunibert Basiliek Keulen

Keulen

1e dag: 
Donderdag 8 januari
Na de koffie in Babberich 
vertrekt u om ca 10.00 uur per 
touringcar naar Düsseldorf, 
waar u rond lunchtijd arriveert.
Terwijl u de sleutel van uw 
cabine krijgt overhandigd, 
brengt de bemanning uw koffer 
naar de hotelkamer. Aansluitend 
wordt u een heerlijke lunch in 
het restaurant geserveerd.
‘s Middags bent u welkom bij 
het eerste Nieuwjaarsconcert 
in de Lambertus Basiliek.Het 
orgel wordt bespeeld door 
Martin Mans; de panfluitisten 
en The Martin Mans Formation 
omlijsten het musicale 
programma. ’s Avonds geniet u 
van een heerlijk diner en praat 
u met uw reisgenoten nog na 
over de ervaringen van dit eerste 
Nieuwjaarsconcert. 

2e dag: 
Vrijdag 9 januari
Terwijl u nog slaapt in uw 
comfortabele cabine varen we 
van Düsseldorf naar Keulen, 
bekend vanwege haar imposante 
Dom die trots overal bovenuit 
torent. Keulen laat zich prima 
te voet ontdekken. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van een bezoek aan 
de Dom, de sfeervolle Altstadt 
of het Chocolademuseum. Een 
heerlijke dag met volop vrije 
tijd. Lunch en diner aan boord. 
Vanavond bent u welkom in 
de Basilika St. Kunibert, waar 
u zult genieten van het tweede 
Nieuwjaarsconcert. Het orgel 
wordt bespeeld door Martin 
Mans en u werkt zelf ook mee 
aan het programma tijdens de 
samenzang. Een hoogtepunt 
tijdens uw reis! 

3e dag: 
Zaterdag 10 januari
Alweer de laatste dag van 
uw reis. Terwijl u geniet van 
een uitgebreid ontbijtbuffet, 
komt de Amelia aan in Rees 
am Rhein. Vanmorgen bent u 
van harte welkom in de Maria 
Himmelfahrtkirche voor het 
laatste Nieuwjaarsconcert. Bij 
terugkomst aan boord staat 
er een uitgebreide lunch voor 
u klaar. Al varend zetten we 
koers naar Arnhem, waar we 
om ca. 15.30 uur aankomen. 
U neemt afscheid van uw 
reisvrienden en reist met eigen 
vervoer weer huiswaarts. De 
hartverwarmende concerten 
en ontroerende momenten 
bewaard u in uw hoofd en hart. 

Woensdag 7 januari
U kunt uw 3-daagse concertreis  
heel comfortabel starten door een 
middag van tevoren vanaf 16.00 uur 
in te schepen in Arnhem. Voor slechts 
e 39,- p.p. boekt u dit arrangement; 
inclusief diner, overnachting en 
een ontbijt aan boord. Een prettig 
begin van uw reis dichtbij huis. Om 
21.00 uur gooien we de trossen 
los. Terwijl u comfortabel slaapt in 
uw hotelkamer zet uw hotelschip 
koers naar Düsseldorf. De volgende 
morgen geniet u al varend van een 
heerlijk ontbijt. Aankomst Düsseldorf 
ca. 10.00 uur. De liefhebbers gaan 
gezellig winkelen of maken een 
wandeling door de sfeervolle Altstadt.

Comfortabel 
inscheeparrangement 

Tel. 078-684 53 53    www.amicitia.nl Tel. 078-684 53 53    www.amicitia.nl



Martin Mans Concertreis, vertrek 8 januari

Drie hartverwarmende  
concerten

In Düsseldorf, Keulen en  Rees am Rhein

In Kathedralen op loopafstand van uw varende hotel

Met medewerking van:
Martin Mans - Orgel

Liselotte Rokyta - Panfluit
Carina Bossenbroek  - Panfluit
The Martin Mans Formation

Tel. 078-684 53 53    www.amicitia.nl



Martin Mans Concertreis, vertrek 8 januari

Wat is inbegrepen:
• 3 dagen / 2 nachten aan boord van 

uw varende hotelschip
• Verzorging volpension, inclusief alle 

ontbijtbuffetten, lunches en diners 
aan boord

• Entreegelden kerken
• 3 Nieuwjaarsconcerten
• 2-persoons cabine met eigen 

douche / toilet en airconditioning / 
verwarming

• 2 maal daags koffie / thee aan 
boord

• Transfer per luxe touringcar 
Babberich - Düsseldorf op de 1e dag

Bel en boek nu!
078-684 53 53

Wat is niet inbegrepen:
• Eventuele toeslagen voor andere type accommodaties
• Toeslag 1-persoons cabine va. € 198,-
• Eventuele brandstoftoeslag
• Op- en uitstapservice € 42,- p.p. op woensdagmiddag 7 januari, retour 

10 januari, 28 plaatsen in Nederland
• Bustransfer Arnhem kade naar Babberich op de laatste dag € 15,- p.p.
• Reis-, ongevallen- en bagageverzekering € 1,77 p.p.p.d. 
• Annuleringsverzekering 5,5% van de reissom (excl. 21% assurantiebelasting) 
• Poliskosten € 3,50 per factuur
• Calamiteitenfonds € 2,50 per factuur 
• Administratie- en reserveringskosten € 18,- per factuur 
• Uitgaven van persoonlijke aard en fooien
• Optioneel boekt u het inscheeparrangement van e 39,- p.p. incl. diner, 

overnachting en ontbijt

Vul nu het inschrijfformulier in. Wacht niet 
te lang. Aanmeldingen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst. U kunt er ook bij zijn!

Wijzigingen in uw vaarschema en 
muziekprogramma om nautische en 
organisatorische redenen voorbehouden. 
Annuleringstermijn touroperator 15 dagen voor 
vertrek.

Echte hotellift 
aan boord

A-/B-cabines

C-cabines

A- en B-cabines met 
panorama schuifpui en 

Frans balkon

Voor tarieven en cabinetoeslagen zie  
het inschrijfformulier. Op deze reis zijn  
de ANVR voorwaarden van toepassing.

Diamantdek, A-cabines

Rubindek, B-cabines

Smaragddek, C-cabines

 2-pers. A-cabine  2-pers. A-/B-minisuite

 2-pers. B-cabine  3-pers. A-/B-cabine Economy

 2-pers. C-cabine

 2-pers. A-cabine Economy

 2-pers. B-cabine Economy

 2-pers. C-cabine Economy

Hotelschip Amelia, 4-sterren**** superior

Comfortabel op reis met een 
inscheeparrangement

voor slechts e 39,- p.p scheept u de middag 

voor vertrek in Arnhem vanaf 16.00 uur in 

(incl. diner, overnachting en ontbijt)

Volpension aan boord

Incl. alle ontbijtbuffetten,

 lunches en diners

Kies uw cabine

Varend hotelschip 
4-sterren**** superior

Tel. 078-684 53 53    www.amicitia.nl

Postbus 264, 3340 AG  H.I.Ambacht
Tel. 078-684 53 53, Fax 078-684 53 54

Internet: www.amicitia.nl 
e-mail: info@amicitia.nl

Reisrealisatie i.s.m.


