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We werken in Parijs veelal samen met de hotels van 
‘Ibis’. Dit zijn hotels met twee of driesterren in een 
toeristenklasse. De kamers zijn voorzien van een eigen 
badkamer met douche, wc, en haardroger. De kamers zijn 
netjes en functioneel ingericht en beschikken over (gratis) 
Wifi  en TV. In sommige hotels is een barretje voor een 
drankje ’s avonds.  

’s Morgens staat een Frans ontbijtbuffet klaar (in Frankrijk 
noemt men het overigens een Continental Breakfast). 
Typisch Frans met vers stokbrood en croissants, maar niet 
zo uitgebreid als u bij ons gewend bent.   
Wenst u te logeren in een driesterrenhotel met bar, kunt die 
dit aangeven bij uw boeking (In deze hotels biedt het ontbijt 
meer keuze). 

Uw hotel in Parijs

Prijs € 227‚50
DRIE DAGEN PARIJS, DRIE CONCERTEN, OP BASIS 
VAN EEN TWEEPERSOONSKAMER. TOESLAG VOOR 
EEN EENPERSOONSKAMER € 62,50.

INCLUSIEF
• Vervoer met Toerist Class Touringcar, voorzien van   
 toilet en minibar koffi e, thee en koude koude dranken,
• Twee overnachtingen in toeristenklasse hotel twee of
 drie sterren in Parijs
• Tweemaal Frans ontbijtbuffet 
• Entree van het concert in de St. Romboutkathedraal 
 Mechelen
• Entree van het concert in de Saint Eustache in Parijs
• Entree van het concert in de Notre Dame in Amiens
• Toeristenbelasting van de stad Parijs

EXCURSIEPAKKET 
Excursiepakket kunt u bijboeken voor € 25,- 
• Grand Discovery Tour de Parijs, onder leiding 
 van Nederlandse gidsen, duur: 3 uur 
• Mini-Cruise op de Seine, duur 1 ¼ uur 
• Ná de boottocht rijden we naar het 1ste 
 arrondissement, waar de St. Eustache ligt, met 
 de touringcar. Hier heeft u nog vrije tijd tot aanvang 
 van het concert om 20.00 uur. 

HOTEL UPGRADE
Upgraden van uw hotel in Parijs (gegarandeerd 
driesterrenhotel met bar) € 40,- 

ALLE OPSTAPTIJDEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD

PLAATS  VERTREK TIJD 
Bolsward    Busstation Arriva  8.00
 Sneekerstraat
Heerenveen NS station 9.00
Meppel NS station 8.00
Zwolle Station Zuidzijde 8.30
 Touingcarhalte Hanzelaan 
 08017 JJ Zwolle
Nijkerk        Gemeentehuis Nijkerk  9.15
 Kolkstraat 27 
 of NS station Nijkerk                                                               
Woerden  NS Station Zuidkant  9.30
 Polanerbaan
Capelle a/d IJssel      P+R, Capelsebrugpad 60 10.00 
 3065 SM Rotterdam
Hendrik Ido Ambacht  A16, afslag 23 bij McDonald’s 10.30
Veenendaal  Station NS Centrum bij  9.30
 ingang station bushalte
Gorinchem   Hotel Gorinchem 10.00
 van Hogendorpweg 8-10
Goes Busstation NS 10.00
Bergen op Zoom  Stationsplein 11.00
 touringcarhalte 
 4611 BX Bergen op  Zoom

Programma onder voorbehoud van wijzigingen!

Opstapplaatsen

3 DAGEN EN 3 CONCERTEN

SAMEN MET 
MARTIN MANS 
NAAR PARIJS
30, 31 MAART EN 
1 APRIL 2020

ORPHEUS REIZEN IS AANGESLOTEN BIJ HET
REIS GARANTIEFONDS GGTO, DOOR ANVR ERKEND.

   



Ga mee! 
DRIE DAGEN PARIJS EN DRIE GROTE 
ORGELCONCERTEN. NIET IN TWEE DAGEN, 
ZOALS VORIG JAAR TOEN MARTIN MET WEL 350 
ORGELLIEFHEBBERS EEN GEWELDIG CONCERT 
GAF OP HET ‘VAN DEN HEUVELORGEL’ IN DE SAINT 
EUSTACHE-KATHEDRAAL VAN PARIJS. DITMAAL 
GEEFT MARTIN MANS DRIE GROTE CONCERTEN EN 
HEBBEN WE EEN HÉLE DAG DE TIJD OM PARIJS TE 
BEZICHTIGEN. 
 
EEN ECHTE MINI-VAKANTIE...

Reserveren
INSCHRIJVEN KUNT U HEEL EENVOUDIG VIA 
VOLGENDE WEBSITE: WWW.ORPHEUSREIZEN.NL OF 
WWW.MARTINMANS.NL

Dag 3.
WOENSDAG 1 APRIL 2020
’s Morgens rijden we naar Amiens waar de grootste, 
gotische kathedraal van Frankrijk staat. Hier zal 
Martin Mans om 12.00 uur het concert van ca. 1 ½ 
uur geven op het grote hoofdorgel. Na het concert 
om 13.30 uur heeft u tijd om het centrum te bekijken 
en te eten voordat we naar Nederland vertrekken. 
Omstreeks 22.00 uur zullen we weer terug zijn bij 
uw opstapplaats. 

HOOFDORGEL VAN DE 
NOTRE DAME VAN AMIENS
Het hoofdorgel van Cavaillé-Coll 1889 / Roethinger 1936 
beschikt over 83 registers verdeeld over drie manualen. 

Aanvang concert om 12.00 uur

Dag 2.
DINSDAG 31 MAART 2020 
In Parijs is heel veel te zien en te bezichtigen. 
We bieden u daarom keuze uit deelname aan diverse 
excursies die wij voor u hebben samengesteld. 
U bekijkt Parijs op eigen gelegenheid, heerlijk 
slenteren, winkelen, terrasje pikken of u bezichtigt
in alle rust zelf een beroemd monument dat u altijd 
al eens beter wilde bekijken.   

Of u kiest voor ons excursiepakket. Dan maken we 
’s morgens een “Grand Discovery Tour” van 3 uur, 
met uitleg van een Nederlandse gids. In deze tour 
rijden we langs alle highlights van Parijs, de grote 
monumenten. We rijden door de brede boulevards en 
avenues en zullen halthouden bij enkele beroemde 
gebouwen. Zo krijgt u een hele goede indruk van 
deze wereldmetropool. 

’s Middags om 14.00 uur staat de mini-cruise (van 
1 ¼ uur) op de Seine op het programma. Na deze 
boottocht langs o.a. het Louvre, Museum d’Orsay, 
Pont Neuf en de Notre Dame, gaan we naar het 1ste 
Arrondissement, “het Hart van Parijs”.  

Hier tussen de kronkelige straten en steegjes ligt de 
Kathedraal Saint Eustache. Er is nog voldoende vrije 
tijd en gelegenheid om een hapje te eten in een van de 
vele restaurants rond en bij de concertkerk.  

Om 20.00 aanvang van het concert van Martin Mans op 
het ‘Van den Heuvelorgel’. Einde concert om ca. 22.00 
uur. Na het concert rijden we terug naar uw hotel. 

HET GROTE VAN DEN HEUVELORGEL,
IN DE SAINT EUSTACHE 
Overweldigend is dit wereldberoemde orgel absoluut, 
18 meter hoog en 11 meter breed. 101 registers, 147 
rijen pijpwerk en met 8.000 pijpen veruit het grootste 
orgel van Frankrijk. Dit enige orgel met drie zelfstandige 
32’ tongwerken heeft twee vijf klaviertafels, waarvan 
één, te midden van de toehoorders staat.  

Aanvang concert om 20.00 uur

Dag 1.
MAANDAG 30 MAART 2020
Vanaf diverse opstapplaatsen vertrekken we niet al 
te vroeg naar Gent, waar Martin Mans op het bekende 
‘Van Peteghem Orgel’ een concert zal geven van ca. 
1 ½ uur. Vier generaties lang heeft de Gentse familie 
Van Peteghem orgels gebouwd. Slechts enkele bleven 
intact, waaronder het orgel van de Onze-Lieve-Vrouw-
Sint-Pieterskerk. Het pijpwerk en traktuur is van 
hoge kwaliteit en bijna volledig origineel.

Aankomst in Gent omstreeks 12.00 uur. Vrije tijd 
om de gezellige Vlaamse binnenstad te bekijken en 
een hapje te eten. Aanvang concert om 14.00 uur, 
ca. 1 ½ uur. Om 16.00 uur vertrek uit Gent. Op weg 
per touringcar naar Parijs houden we een langere 
pauze om te dineren. Aankomst bij uw hotel in Parijs 
omstreeks 22.00 uur. 

HOOFDORGEL VAN DE ONZE-LIEVE VROUW-
SINT -PIETERS IN GENT
Het instrument is in de visie van Pierre Van Peteghem 
voorzien van een rijke dispositie. De kracht van het 
instrument schuilt niet in het volume, maar in de 
enorme rijkdom aan verfi jnde klankkleuren.

Aanvang om 14.00 uur
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We werken in Parijs veelal samen met de hotels van 
‘Ibis’. Dit zijn hotels met twee of driesterren in een 
toeristenklasse. De kamers zijn voorzien van een eigen 
badkamer met douche, wc, en haardroger. De kamers zijn 
netjes en functioneel ingericht en beschikken over (gratis) 
Wifi  en TV. In sommige hotels is een barretje voor een 
drankje ’s avonds.  

’s Morgens staat een Frans ontbijtbuffet klaar (in Frankrijk 
noemt men het overigens een Continental Breakfast). 
Typisch Frans met vers stokbrood en croissants, maar niet 
zo uitgebreid als u bij ons gewend bent.   
Wenst u te logeren in een driesterrenhotel met bar, kunt die 
dit aangeven bij uw boeking (In deze hotels biedt het ontbijt 
meer keuze). 

Uw hotel in Parijs
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 Mechelen
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• Entree van het concert in de Notre Dame in Amiens
• Toeristenbelasting van de stad Parijs

EXCURSIEPAKKET 
Excursiepakket kunt u bijboeken voor € 25,- 
• Grand Discovery Tour de Parijs, onder leiding 
 van Nederlandse gidsen, duur: 3 uur 
• Mini-Cruise op de Seine, duur 1 ¼ uur 
• Ná de boottocht rijden we naar het 1ste 
 arrondissement, waar de St. Eustache ligt, met 
 de touringcar. Hier heeft u nog vrije tijd tot aanvang 
 van het concert om 20.00 uur. 

HOTEL UPGRADE
Upgraden van uw hotel in Parijs (gegarandeerd 
driesterrenhotel met bar) € 40,- 
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