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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Museum K20 en Düsseldorf kerstmarkt
Uitgebreide ode aan Piet Mondriaan dagtrip in combinatie met bezoek aan de
kerstmarkt

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

1 dag vanaf

€ 64,- p.p.

Vaste (cultuur) klanten zijn het van ons gewend. Eind november, als
de vele, gezellige Duitse kerstmarkten openen, organiseren wij een
combi-dagtocht waarbij we een interessante tentoonstelling
bezoeken en de middag openlaten voor een bezoek aan een
kerstmarkt. Dit jaar is de keus gevallen op het K20 museum in
Düsseldorf.

Inclusief

Daar staat “onze” Piet Mondriaan (1872-1944) centraal in een speciaal
aan hem gewijde expositie “Evolution”.

Vrij bezoek Düsseldorf (kerstmarkt)

Velen van u kennen schilder Piet Mondriaan als de schepper van
strenge geometrische composities met zwart/witte lijnen en rood,
blauw of geel gekleurde vakken. Maar dat hij in zijn beginjaren talrijke
landschappen en andere fysieke motieven koos en deze verrassend
kleurrijk op het doek bracht, is nauwelijks bekend.

Exclusief

Vervoer per luxe touringcar
Bezoek Museum K20 en entree
Begeleiding door Ria Freijser

Reserveringskosten € 5 per boeking

In Düsseldorf ziet u de weg die hem van die vroege naturalistische
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schilderijen tot aan de latere abstracte werken bracht. Velen van u
hebben, bij Mondriaan denkend aan rood, blauw en geel, zijn
landschappen, molens, vuurtorens, duinen en boerderijen misschien
nog nooit gezien. Een reden te meer om daar verandering in te
brengen. Dat kan tijdens een comfortabele busreis op zaterdag 26
november 2022.

Dag 1 - Museum K20 + kerstmarkt Düsseldorf
Vanuit de door u gekozen opstapplaats vertrekken we per luxe
touringcar naar Düsseldorf, waar we het Museum K20 gaan bezoeken,
entree inclusief reissom! Nadat u ruim de tijd heeft gehad om alle
kunstwerken te bewonderen, is er nog vrije tijd om in de middaguren
de kerstmarkt in het centrum van Düsseldorf te bezoeken
Vertrek uit Düsseldorf om 17.00 uur.
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com
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