
Elke reis heeft z’n verhaal

10-daagse vaarreis

Varen en zingen met Martin Mans 
in Wenen en Passau

D.V. 18 t/m 27 juli 2017

Goed Idee Reizen
Bernseweg 22-a
5324 JW Ammerzoden
Tel. 0172 - 725 000
E-mail: info@goedideereizen.nl
www.goedideereizen.nl

Vertrekdatum en reissom
18 juli 845

Prijs per persoon
2-persoonssvoordeelhut passagiersdek 845
2-persoonshut passagiersdek 985
2-persoonshut promenadedek 1045
1-persoonsut passagiersdek 1175
1-persoonshut promenadedek 1235
Excursiepakket 45
(stadstour Bratislava, bezoek Stift in Melk)

Inbegrepen
• Vervoer Nederland–Linz v.v. reis per Comfort Class touringcar 
• Ervaren chauffeur
• Goed Idee reisbegeleider 
• 2-persoonskamer op de heen- en terugreis inclusief ontbijt en diner
• 2-persoonsvoordeelhut  op de Esmeralda zoals beschreven
• Volpension aan boord v.a. het diner op dag 2 t/m het ontbijt op dag 9
• Samenzang in Wenen, Grein en Passau met Martin Mans
• Havengelden
• Het beschreven vaarprogramma

Niet inbegrepen
Entreegelden • lokale gidsen • fooien • reserverings kosten € 19,50 per 
boeking • Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Uitgebreide informatie: www.goedideereizen.nl/34334

Opstapplaatsen

Apeldoorn, Arnhem, Asten, Den Haag, Heerde, Rotterdam, Utrecht, 
Zwolle.

NB: Per opstapplaats geldt er een minimum aantal van 6 deelnemers. 

Organist Martin Mans

Donau

Wenen



10-daagse vaarreis

Varen en zingen 
met Martin Mans 
in Wenen en Passau

Dagprogramma

Houdt u van varen én van zingen? Dan is deze nieuwe reis iets voor u, want 

we hebben een prachtige combinatie gemaakt in een reis met varen en 

zingen. We schepen in op het MS Esmeralda en begeven ons over de ‘schönen 

blauen Donau’ naar o.a. Bratislava, Wenen en Passau. In Wenen, Grein en 

Passau zullen in de kerken samenkomsten worden georganiseerd met veel 

zang, waarbij de bekende organist Martin Mans het orgel zal bespelen. Een 

bijzondere en unieke reis!

Elke reis heeft z’n verhaal

Dinsdag ◆ Heenreis – Zuid-Duitsland
Via een aantal opstapplaatsen in Nederland 
en het wisselpunt in Asten rijden we naar ons 
hotel in Zuid-Duitsland. De reis is begonnen!

Woensdag ◆ Zuid-Duitsland – Linz 
We begeven ons door Duitsland en 
Oostenrijk naar Linz aan de Donau. We 
kunnen hier het middeleeuwse stadje nog 
bezichtigen alvorens we aan boord gaan. 
’s Avonds genieten we van ons eerste diner aan 
boord van het MS Esmeralda.

Donderdag ◆ Krems – Tulln 
Terwijl we nog liggen te slapen is ons schip al 
vroeg in de ochtend vertrokken en varen we 
richting Krems, een sfeervol stadje gelegen 
in het hart van het Wachau-wijngebied. We 
lopen hier vanaf het schip zo de historische 

binnenstad in. Tijdens de lunch varen we 
door naar Tulln. Weer zo’n typisch Donau-
plaatsje. Bezienswaardig is hier vooral de 
Minoritenkirche. 

Vrijdag ◆ Tulln – Bratislava 
We laten Tulln achter ons en varen een prachtig 
gedeelte over de Donau richting de Slowaakse 
hoofdstad Bratislava. Van afstand torent de 
Martinsdom al boven de stad uit. In deze 
bijzondere kerk zijn vele Hongaarse koningen 
en koninginnen gekroond. Wandel door de 
straatjes of probeer een stukje schapenkaas, 
een traditionele Slowaakse lekkernij. Ook 
kunt u mee met de optionele stadstour door 
Bratislava. Indien mogelijk zullen we hier de 
dagsluiting in een lokale kerk houden waarbij 
we natuurlijk veel gaan zingen. 

Zaterdag ◆ Bratislava – Wenen
De ochtend hebben we nog vrij in Bratislava. 
Rond het middaguur meren we af en steken 
we de grens met Oostenrijk over. In de avond 
komen we aan in Wenen. Indien de tijd het 
toelaat kunt u nog even een wandeling maken 
door Wenen. Ook maken we vanavond kennis 
met Martin Mans. Indien mogelijk zullen we 
onder leiding van Martin enkele liederen zingen. 

Zondag ◆ Wenen
De vrije zondag brengen we door in Wenen. Zo 
mogelijk bezoeken we een kerkdienst in de kerk. 
Ook zal de reisbegeleider een samenkomst aan 
boord van het schip organiseren. ’s Middags 
zullen we in de kerk een samenkomst hebben 
waarbij Martin Mans het orgel zal bespelen. 
Uiteraard gaan we hier veel zingen met elkaar. 
Ook zal Martin Mans een orgelsolo spelen.

Maandag ◆ Wenen – Melk – Grein 
Wanneer we wakker worden varen we al een 
tijd op de Donau. Rond 11.00 uur arriveren we 
in Melk, met het bekende benedictijnenklooster 
‘Stift Melk’. Indien mogelijk kunnen we hier 
het middaggebed in de abdijkerk bijwonen. 
Tijdens de lunch varen we door richting het 
schilderachtige stadje Grein. ’s Avonds zullen 
we hier in de kerk een bijzondere samenzang 
houden met elkaar met wederom Martin Mans 
op het orgel. 

Dinsdag ◆ Grein – Passau
We varen opnieuw een bijzonder mooi stuk 
over de Donau. Na het middaguur arriveren we 
in grensstad Passau. Hier komen drie rivieren 
bij elkaar: de Donau, de Ilz en de Inn. Bijzonder 
om te bezoeken is hier de Stephansdom. Aan 
het einde van de middag zullen we in de 

Andreaskapelle van de Stephansdom onze 
slotbijeenkomst houden. Martin Mans zal hier 
het orgel van deze kapel bespelen. Aansluitend 
genieten we van ons afscheidsdiner aan boord 
van het schip. 

Woensdag ◆ Passau – Duitsland 
Nog eenmaal smullen van een heerlijk 
ontbijtbuffet aan boord van het schip. Hierna 
stappen we in de touringcar en rijden we naar 
ons overnachtingshotel in Duitsland. 

Donderdag ◆ Terugreis
We gaan over de autobanen door Duitsland 
terug naar Nederland, waarna u naar uw 
opstapplaats wordt teruggebracht. Einde van 
een bijzondere reis die in het teken stond van 
varen én zingen. 

Martin Mans – organist

Geboren in Melissant begon hij op 
jonge leeftijd als organist in zijn 
woonplaats. Naast zijn studie voor 
orgel professionaliseerde Martin 
zich in het dirigeren. Sinds 1995 is 
hij organist van de Breepleinkerk te 
Rotterdam. Jaarlijks geeft hij meer dan 
tweehonderd concerten in binnen- 
en buitenland. Tevens is Martin 
dirigent van  meerdere koren zoals 
Mannenkoor de Gouwestem, Zaans 
Interkerkelijk Mannenkoor en The 
Martin Mans Formation. Tijdens deze 
reis zal Martin de orgels bespelen van 
de kerken in Wenen, Grein en Passau.

Varen en zingen
met Martin Mans

prijs vanaf

845

Passau Melk


