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Het concept

De Muzikale Reis Koningin Elisabeth werd bedacht om de liefde voor de mu-
ziek en het ontdekken van unieke bestemmingen te combineren. Het betreft 
een muzikale cruise aan boord van een schip op mensenmaat (slechts 300 
passagiers), waarvan het doel is een publiek van muziekkenners de Muziek-
kapel Koningin Elisabeth van binnen uit te laten ontdekken, via mooie en 
sterke muzikale belevenissen, in haar kenmerkende geest van compagnon-
nage. Gedurende een ganse week bundelen verschillende meesters van de 
Muziekapel, uitgenodigde artiesten, een tiental jonge solisten verbonden aan 
de Muziekapel en één van de beste kamerorkesten ter wereld, hun talen-
ten om een publiek van gepassioneerde muziekliefhebbers te vergasten op 
ontmoetingen, repetities, master classes en dagelijks twee concerten, één 
aan boord en één aan land, telkens op een uitzonderlijke locatie. De omka-
dering van de reis is van hetzelfde niveau als de artistieke inhoud, aan boord 
van één van de mooiste cruiseschepen van dit tijdperk, de Silver Wind. Dit 
elegant en ruim schip biedt aan 200 muziekliefhebbers, naast het allerbeste 
comfort, ook een zeer verfijnde levenstijl.

De Muziekkapel Koningin Elisa-
beth

De Muziekkapel Koningin Elisabeth werd opgericht in 1939, twee jaar na 
de eerste Muziekwedstrijd Eugène Ysaÿe (vanaf 1951 beter bekend als de 
Koningin Elisabeth Muziekwedstrijd). De belangrijkste doelstelling van de 
Muziekkapel was een doorbraak te maken in de opleiding van jong, opko-

mend talent. Daartoe werd een gespecialiseerd programma ontwikkeld van 
het hoogste artistiek niveau. Deze doelstelling werd in 2004 nog versterkt 
door een nieuw, opener en meer flexibel programma en een op maat ge-
sneden persoonlijke aanpak. De artistieke vorming in de Muziekkapel wordt 
omkaderd door zes Meesters in residentie : Augustin Dumay, Abdel Rahman 
El Bacha, José van Dam, Gary Hofman, Maria João Pires en het Artemis 
Quartett, bijgestaan door een groep enthousiaste en bekwame professoren 
en gastdocenten. De resultaten spreken voor zich, zowel de kwaliteit van de 
kandidaten, de internationalisering, als de artistieke reputatie. Dit alles komt 
ook tot uiting in een tweehonderdtal concerten en evenementen per jaar. 

Pasteels N.V.

De bijzondere alchemie van Pasteels Central Tourisme – Antares is het 
resultaat van de fusie van drie van de meest prestigieuze reisbureaus in 
Brussel : Central Tourisme, de specialist op gebied van zaken- en plezierrei-
zen, Croisières Pasteels, het enig agentschap dat zich exclusief bezig houdt 
met cruises, en Antares, een huis dat bekend staat om zijn deskundigheid 
en creativiteit in het organiseren van bijzondere reizen. Het samenbrengen 
van deze drie toonaangevende agentschappen resulteerde in het ontstaan 
van een reisbureau met gepassioneerde medewerkers waar kennis, advies, 
menselijke aanpak en dialoog de sleutelwoorden zijn. De meerwaarde van 
deze aanpak laat zich snel voelen op alle gebied: van de eenvoudige ticket-
verkoop van vluchten of treinreizen, bij de zoektocht naar een luxueus palace 
of een charmehotel, bij het reserveren van een droomcruise of een roman-
tisch uitstapje, tot aan het uitwerken van een onvergetelijke familievakantie.
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De eerste 3 edities van de Muzikale Reis Koningin Elisabeth

2007
Van Monte-Carlo naar Rome

2009
Van Venetië naar Venetië

2011
Van Istanbul naar Athene

Silver Cloud Silver Whisper Silver Wind

Tussenstops:
Malte (La Valette)
Tripoli (Sabratha)
Al Khoms (Leptis Magna)
Taormina
Naples (Ischia)

Tussenstops:
Rovinj
Dubrovnik
Corfu
Bari
Split
Triëste (Duino)

Tussenstops:
Kusadasi (Efeze)
Rhodos
Santorini
Nafplio
Athene

192 passagiers en 57 musici 211 passagiers en 63 musici 196 passagiers en 62 musici

6 concerten aan land
7 concerten aan boord

8 concerten aan land
5 concerten aan boord

8 concerten aan land
5 concerten aan boord  
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Aan boord

Frank Braley
Augustin Dumay
Abdel Rahman El Bacha 
Gary Hoffman
Serguei Nakariakov 
Kate Royal 
Christopher Warren-Green
Sinfonia Varsovia
Vlaams Radio Koor
Solisten van de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth

© Thierry Cohen

© Bjorn Tagamose

© Esther Haase
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Het project 2013

In 2013 zal de Muzikale Reis Koningin 
Elisabeth vanuit Barcelona vertrekken op 
dinsdag 17 september, om te eindigen in 
Rome op dinsdag 24 september. Onder-
weg leggen we aan in Palma de Mallorca (2 
concerten aan land), in Tunesië (1 concert 
aan land), in Sicilië (1 concert aan land), 
op de Eolische Eilanden (2 concerten aan 
land) en in Ravello (1 concert aan land).

18.09

ROME
24.09

BaRcElOna
17.09

palMa dE 
MallORca
18.09

sOussa
20.09

tRapani
21.09

dE EOlischE EilandEn
22.09

RaVEllO
23.09

spanjE

tunEsië

italië

ROME
24.09

19.09
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Barcelona - 17.09

20u00 - Openingsconcert
La Casa Llotja Del Mar

De Casa Llotja del Mar is één van meest representatieve gebouwen van Bar-
celona, één van de meest indrukwekkende  getuigen van de geschiedenis 
van Catalonië. Doorheen de tijd verzekerde dit grote handelscentrum de ver-
binding tussen de stad en de zee. In de 14e eeuw opgetrokken, op de ruïnes 
van een oud Middeleeuws bouwwerk, is het onmogelijk om de geschiedenis 
van dit gebouw los te koppelen van die van de instellingen, die meer dan 6 
eeuwen lang het kloppend hart van de “Llotja” waren. Zij bood onderdak aan 
de meest gerenommeerde instellingen van de Catalaanse handel, zoals het 
Consulaat van de Zee, de Beurs, en vandaag nog is de zetel van de Kamer 
van Koophandel, Industrie en Scheepvaart van Barcelona er gevestigd. De « 
Saló de Contratacionnes » of «Aanwervingszaal» is een pareltje van gotische 
burgerlijke architectuur. Zij dateert van 1392 en met een oppervlakte van 
614 m², een hoogte van 14m, met 4 zuilen en 6 bogen die het houten 
plafond ondersteunen, is deze zaal een uitzonderlijke concertlocatie.

Palma de Mallorca - 18.09

12u00 - Kamermuziekconcert 
Het Paleis van Koning Sancho – Salon Anckermann, in Valldemossa

Het paleis van koning Sancho maakte deel uit van het Kartuizerklooster (Car-
tuja) van Valldemossa. Het werd in 1311 gebouwd op vraag van Koning 
Jaume II van Mallorca voor zijn zoon Sancho die van 1311 tot 1324 regeer-

De concertplaatsen

de. Na de annexatie van het Koninkrijk Mallorca door de Kroon van Aragon, 
werden de bezittingen van Valldemossa overgedragen aan de Kartuizers, die 
er zich in 1399 installeerden. De muziekzaal of « salon Anckermann » werd 
zo genoemd ter ere van de schilder Ricardo Anckermann die instond voor 
de decoratie van deze zaal. Fréderic Chopin en Georges Sand hebben hier 
gedurende 3 maanden juist naast gewoond in de winter van 1835. Chopin 
heeft er zijn 22 preludes gecomponeerd.

20u00 - Concert met orkest
Kathedraal van Palma de Mallorca

De Arabieren vestigden zich in 902 op Mallorca en aanvaardden de aan-
wezigheid van de christen gemeenschappen die bestuurd werden door de 
bisschoppen van Catalonië. In 1229 heeft koning Jaume I het eiland her-
overd en de moskee, tegenover het Almudaina paleis (voormalige residentie 
van de gouverneur), werd omgevormd tot een kapel ter ere van de Maagd 
Maria. In 1306, drukte Jaume II per testament zijn wens uit om begraven te 
worden in de kapel van de Drievuldigheid, waarvan men net met de bouw 
begonnen was. In 1601, werd het grote portaal, opgedragen aan de Maagd 
Maria, ingezegend door bisschop Joan Vich i Manrique. Na drie eeuwen 
werk was de kathedraal eindelijk klaar. Veel recenter, tussen 1904 en 1914 
heeft Gaudi, op vraag van bisschop Joan Campins, het interieur van de ka-
thedraal gerestaureerd. De bisschop stelde hem voor dat in de kathedraal, 
die de liturgische zetel van de bisschop was, het interieur zou domineren zo-
danig dat het altaar alle priesters verzamelt in het koor en dat de drie beuken 
ter beschikking zouden staan voor de gelovigen. Nog niet zo lang geleden 
werd de kapel van het Heilig Sacrament helemaal gerenoveerd door de Mal-
lorcaanse artiest Miguel Barcelo. Dit gedeelte werd in 2007 ingehuldigd. Het 
is de tweede grootste kathedraal van Spanje, na Sevilla, en na Reims (47 m) 
de tweede hoogste ter wereld (44 m).
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Soussa - Tunesië - 20.09

20u30 - Concert met orkest
Romeins Amphitheater El Jems

Vandaag is El Jems een rustige stad in het achterland van Mahdia, maar 
2000 jaar geleden was het een prachtige stad, één van de belangrijkste van 
Romeins Afrika. Zijn rijkdom had het te danken aan de olieproductie, voort-
gebracht door de 15.000 ha olijfbomen. Zijn amfitheater werd gebouwd in 
230 N.Chr. volgens het model van het Colosseum van Rome, maar het was 
veel beter ontworpen en zonder blinde hoeken. Het is door zijn grootte het 
6de grootste Colosseum in de Romeinse wereld, na Rome natuurlijk, en na 
Capoue, Pozzuoli, Verona en Carthago. Het is 149 m lang, 124 m breed en 
36 m hoog en zijn stenen trappen bieden plaats aan 35.000 toeschouwers.

Trapani - Sicilië - 21.09

19u00 - Concert met orkest 
in het kader van « La Tonnara di Scopello »

De « Tonnara di Scopello » is één van de laatste getuigen van de traditionele 
tonijnvisserij ten zuiden van de Middellandse Zee. Ingenesteld in de kleine 
baai van Faraglioni en gedomineerd door statige rotsen is de middeleeuwse 
toren aan de ene kant begrensd door de zee en aan de andere kant door 
olijf- en amandelbomen. In de vorige eeuw was er een overvloed aan to-
nijnvisserij langs de Siciliaanse kust, wat de belangrijkheid van deze voorou-
derlijke traditie eens te meer illustreerde. Deze traditie werd voortgezet tot in 

1984, tot wanneer de eigenaarsfamilie besloot om ermee te stoppen, met 
behoud van de gehele infrastructuur, alsof ze er morgen mee zouden kun-
nen verder gaan... La Tonnara is gelegen op 3 km van het natuurgebied van 
Zingaro, op 12 km van de Griekse sites van Ségeste, op 35 km van deze 
van Sélimonte, op 40 km van Marsala en op 57 km van de middeleeuwse 
site van Erice en Palermo.

De Eolische Eilanden - 22.09

Ten noord-oosten van Sicilië vinden we een stukje paradijs waar de won-
deren van de natuur zich weerspiegelen in het helderblauwe water van de 
zee. We hebben de indruk in een magische wereld terecht te zijn gekomen, 
zeven eilanden... het magische cijfer met vele symbolen... zoals een voor-
stelling van het mysterie Atlantis, zeven fragmenten uit lavasteen herrijzen 
aan de horizon; een prachtig schouwspel dat tot een bezoek uitnodigt van 
de eilanden Lipari, Vulcano, Stromboli, Alicudi, Filicudi en Panarea. We be-
treden de archipel via het hoofdeiland Lipari, de hoofdstad, waar we de 
voormiddag doorbrengen alvorens naar Salina te vertrekken.

11u30 - Concert 
Lipari 

Lipari is het grootste van de Eolische eilanden, gelegen ten zuiden van Italië, 
tussen het vasteland en Sicilië. Het is een vulkanisch eiland van meer dan 
220.000 jaar oud. Het heeft vele opeenvolgende uitbarstingen gekend tus-
sen 650 en 800 N.Chr. De twee voornaamste vulkanen op het eiland zijn 
de Monte Chirica-Costa d’Agosto en de Monte S. Angelo, die met zijn 593 
meter het hoogste punt van het eiland is. Op Lipari vindt men een overvloed 
aan historische en archeologische sites zoals het Fort, de Normandische 

De concertplaatsen
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kathedraal in barokstijl (uit 1084), het archeologisch museum, de Griekse 
en Romeinse ruïnes in Diana en de Middeleeuwse overblijfselen (de wacht-
torens van het fort). Lipari is eveneens zeer gekend voor zijn kuuroorden 
(dankzij de bronnen), maar ook voor zijn « eco » toerisme. Vele paden leiden 
u naar de top van de kraters, waar u de fumarolen die uit de grond opbor-
relen kan ontdekken.

19u00 - Concert met orkest 
op het Salina Plein

De oude naam van Salina, Didyme (het tweeling eiland) komt van zijn uitzon-
derlijke vorm: twee toppen door een bergpas verbonden. Zijn huidige naam 
komt van het kustmoeras, dat vroeger voor zoutwinning gebruikt werd. Het 
eiland is bijna trapeziumvormig en de kustomtrek bedraagt 24 km. Salina is 
verdeeld in drie gemeenten Santa Marina Salina, Malfa en Leni, daar waar 
de andere eilanden slechts 1 gemeente tellen. Het eiland heeft 6 vulkanen 
waarvan de hoogste 962 meter is. De hoge hellingen van het eiland zijn 
een tapijt van varens, populieren, kastanjebomen en struikgewas vol met 
brem, mirte en aardbeistruiken. Op de middelhoge hellingen vinden we de 
cultuur van kappertjes en vijgen die Salina zo beroemd maakt. Het concert 
met orkest vindt plaatst op het kleine plein Santa Maria de Salina, met zicht 
op de haven.

De Kust van Amalfi - 23.09

De kust van Amalfi (Costiera Amalfitana) ligt in de provincie Salerno, en 
begint na het schiereiland Sorrento. Zij dankt haar naam aan de stad Amalfi, 
geografisch en historisch hart van de kust. Deze kust, overal ter wereld 

bekend om zijn zeer heuvelachtig reliëf, strekt zich uit over 25 km in de 
golf van Salerno. Haar schoonheid, de grote verscheidenheid van het land-
schap en haar pittoreske dorpjes hebben er toe bijgedragen, dat deze kust 
sinds 1997 een plaats in de ranglijst van het Werelderfgoedpatrimonium 
wist te veroveren. De stad Ravello, één van de belangrijkste steden aan deze 
spectaculaire rotsachtige kust, telt 2.500 inwoners. Ingenesteld op de Mont 
Torello, zo’n 350 meter boven de Middellandse Zee, heeft de stad verschil-
lende flatterende namen gegeven : « Parel van de Costiera », « Verblijf van 
de goden », « Juweel van de Kust van geneugten », om er maar enkele te 
noemen.

18u00 - Concert met orkest
Auditorium Oscar Niemeyer Ravello

Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, die deze plaats ontwor-
pen heeft, is één van de meest gerenommeerde Braziliaanse architecten. 
Hij werd op 15 december 1907 in Rio de Janeiro geboren. Zijn werk dat 
nauwkeurig past in de beweging van de internationale stijl, bekleedt een 
voorname plaats in de geschiedenis van de moderne architectuur. De grote 
witte betonnen sluier, gespannen op een terras onder de villa Rufulo, werd 
in 2010 ingehuldigd. Het zeer futuristische werk van Oscar Niemeyer wordt 
thans zeer gewaardeerd omwille van zijn uitzonderlijke akoestiek.

Rome - 24.09

De concertplaatsen

De aanleghavens beschreven in dit document zijn altijd onderhevig aan verandering indien de 
omstandigheden, met name met betrekking tot navigatie, alsook het geopolitieke risicon dit 
vereisen.
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Frank Braley

Frank Braley studeerde aan het Conservatorium van Parijs en behaalde er de eerste prijzen voor piano en kamermuziek. In 1991 
won hij de Koningin Elisabethwedstrijd en kreeg hij ook de Prijs van het Publiek. Hij wordt regelmatig overal ter wereld uitgeno-
digd en speelt met de meest gerenommeerde orkesten onder leiding van de meest prestigieuze dirigenten. Bij de kamermuziek 
speelde hij samen met onder meer de broers Capucon, Maria João Pires, Gérard Causse en anderen. In vele Europese steden 
speelde hij samen met Renaud Capucon het volledige werk sonates voor viool en piano van Beethoven. Onder zijn muziekop-
names vinden we onder andere de sonate D 959, de Klavierstucke D 946 (Diapason d’or) en het dubbelconcert van Poulenc 
(Cecilia Prijs in België en Diapason d’or).

Augustin Dumay

Augustin Dumay is een van de meest markante vertegenwoordigers van de grote Europese klassieke traditie, en in het bijzonder van 
de Frans-Belgische tak, waarin hij werd voorgegaan door Ysaÿe en Grumiaux. Hij werd ontdekt door het Europese publiek dankzij 
zijn ontmoeting met H. von Karajan, zijn concerten met het Filharmonisch Orkest van Berlijn en zijn opnames voor EMI. Zijn heel 
aparte positie als « grote klassieke stilist » onder de beste violisten van onze tijd werd meer dan eens gestaafd door zijn niet te mis-
sen opnames van de concerto’s van Mozart met de Camerata Academica Salzburg en van de Integrale van de sonates voor viool 
en piano van Beethoven met Maria João Pires. Kamermuziek en orkestleiding zijn ook twee belangrijke krachtlijnen die vorm geven 
aan zijn muzikaal parcours. Augustin Dumay is benoemd tot Muzikaal Directeur van het Koninklijk Kamermuziekorkest van Wallonië 
tot in 2013 en bekleedt de post van Muzikaal Directeur bij het Kansai Philharmonic Orchestra in Osaka sinds 2011 Hij is meester in 
residentie aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth.

Het artistiek plateau
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Abdel Rahman El Bacha 

Geboren in Beiroet, pianist en componist, opgeleid in zijn land en in Parijs, en won in 1978 de wint hij  de Koningin Elisabeth-
wedstrijd. Na deze wedstrijd, die hem op twintigjarige leeftijd op het internationale toneel bracht, besloot hij om een stapje terug 
te doen om aan de uitbreiding van zijn repertorium te werken. Sinds dit moment vergelijkt de muzikale pers hem met de groten 
en onderlijnt de uitzonderlijke kwaliteiten van zijn spel en zijn emotionele kracht. Van het Mozarteum van Salzburg tot het Theater 
van de Champs Elysées in Parijs, van het Concertgebouw van Amsterdam to de Herculessaal van Munchen, ontwikkelt hij zich in 
gans Europa, Rusland, Japan, Noord- Centraal- en Zuid-Amerika en in het Midden Oosten. Zijn discographie bestaat vooral uit  
de vijf concerto’s van Prokofiev (live), de 32 sonates van Beethoven  en het solowerk voor piano van Chopin. 

Gary Hoffman

De stijl van Gary Hoffman wordt gekenmerkt door een volle klank, een perfecte techniek, een uitzonderlijke artistieke gevoelig-
heid. Op 15-jarige leeftijd debuteert hij in de Wigmore Hall in Londen. Daarna is hij te gast in New York. Op 22-jarige leeftijd 
wordt hij de jongste professor aan de bekende muziekschool van de Indiana University Bloomington. Momenteel is hij Meester 
in residentie aan de Muziekkapel waar hij jonge getalenteerde cellospelers begeleidt. Nadat hij in 1986 de eerste Grand Prix 
Rostropovich heeft gewonnen in Parijs, begint hij een internationale carrière en treedt hij op met de grootste ensembles in de 
Verenigde Staten, Canada, maar ook in Europa en Azië. Ook al heeft hij een voorliefde voor het grote klassieke repertoire voor 
cello, toch hoort Gary Hoffman ook graag hedendaagse muziek, waarvan hij een gedreven woordvoerder is. Vanaf 1990 vestigt 
hij zich in Parijs, waar hij een Nicolo Amati van 1662 bespeelt die ooit toebehoorde aan Léonard Rose. Gary Hoffman heeft 
muziek opgenomen voor BMG (RCA), Sony, EMI, Le Chant du Monde. Zijn volgende opname, gewijd aan Mendelssohn, zal in 
2012 verschijnen bij La Dolce Volta. 
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Serguei Nakariakov 

Hij werd geboren in 1977 te Gorky en speelde reeds piano op 6-jarige leeftijd, maar ging over op de trompet als gevolg van een 
ongeval aan de wervelkolom. Zijn vader was verantwoordelijk voor zijn opleiding en voor de transcriptie van een groot repertoire 
aan klassieke concerten. Zijn repertoire omvat een groot aantal originele werken voor trompet en hij is voortdurend op zoek 
naar nieuwigheden in de muzikale expressie. Hij heeft eveneens de flugelhorn ge(her)introduceerd in de klassieke concerten. 
Hij neemt deel aan vele internationale tournees met orkest en treedt op samen met zijn zus, de pianiste V. Okhotnikova of de 
Belgische pianiste M. Meerovitch. Zijn muziekopnames bij Telder Classics International (Warner) werden door publiek en critici 
laaiend enthousiast onthaald. Ze bevatten onder andere de meest gerenommeerde concerten voor trompet en twee albums met 
recitals van virtuoze muziek voor trompet van Bizet, Paganini, de Falla, Gershwin en Rimski-Korsakov.

Kate Royal 

Zij werd geboren te Londen en studeerde aan de Guildhall School of Music and Drama en aan de National Opera Studio. Zij 
treedt op in concerten met verschillende orkesten onder leiding van gerenommeerde dirigenten. Zij heeft de 4de symfonie van 
Mahler en de Liederkreis van Schumann opgenomen. Haar solo recital met Malcolm Martineau (“A Lesson in Love”) werd 
uitgebracht in 2011. Haar concertverbintenissen zijn onder meer met de Philharmonic onder leiding van E. Pekka-Salonen, de 
BBC Symphony met Behlovek, de Berliner Philharmonic gedirigeerd door S. Rattle, het Festival van Verbier en Zweden, het 
London Philharmonic en het Rotterdam Philharmonic. In de opera was zij onder meer te horen op het Glyndebourne Festival in 
De Toverfluit, Figaro’s bruiloft, The Turn of the Screw, A Midsummer Night’s Dream, Händel’s Allegro, Carmen en Don Giovanni. 
Zij debuteerde in de Metropolitan Opera in de rol van Euridice.

© Thierry Cohen

© Esther Haase

Het artistiek plateau
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Christopher Warren-Green

Christopher Warren-Green is violist van opleiding en dirigeert de Royal Philharmonic, het BBC Orkest, de London Philharmonic in 
het Verenigd Koninkrijk, het Charlotte Symphony Orchestra in de USA, het NHK Symphony Orchestra in Japan en het Nationaal 
Orkest in België. In 2011 dirigeerde hij het Kamerorkest van Londen ter gelegenheid van het  koninklijk huwelijk van Prins Wil-
liam, hertog van Cambridge en Catherine, hertogin van Cambridge, evenals het Philharmonia Orchestra in de Royal Festival Hall. 
In 2012 dirigeerde hij voor het eerst het Detroit Symphony Orchestra in de Messias van Händel en het kamerorkest van Zurich.

Sinfonia Varsovia

Opgericht in 1984 binnen het Pools Kamerorkest en onder de auspiciën van Sir Yehudi Menuhin kende de Sinfonia Varsovia 
onmiddellijk succes. Als vast orkest werd het uitgenodigd in de grootste centra en op de grootste festivals onder leiding van onder 
meer Claudio Abbado, Emmanuel Krivine, Jerzy Maksymium, Michel Plasson of Bruno Weil. Met 200 albums in zijn muziekcol-
lectie wordt het sinds 2008 gedirigeerd door Marc Minkowski. De Stichting Sinfonia Varsovia, opgericht in 2000, ondersteunt 
en verzekert  de promotie van Poolse componisten en van jong talent en organiseert ieder jaar het Sinfonia Varsovia To Its City 
Festival. De activiteiten van de Stichting Sinfonia Varsovia worden gefinancierd door de Polservice Patent and Trademark At-
torney’s Office en door de BPH Bank. De coördinator van het orkest is de stad Warschau.

Vlaams Radio Koor

Het Vlaams Radio Koor werd in 1937 door het NIR (Nationaal Instituut voor de Radio Omroep) gesticht. Vandaag is het uitge-
groeid tot een vocaal ensemble van een uitzonderlijk niveau, gedirigeerd sinds 2010 door Hervé Niquet, een briljant dirigent met 
internationale faam, die de sluitsteen is van het geheel. Het Vlaams Radio Koor omringt zich met kostbare en trouwe partners in 
Vlaanderen,  maar heeft ook een plaats veroverd op verschillende internationale podia, met name in Parijs, Nederland en Italië.  
Het Vlaams Radio Koor behoudt eveneens zijn uniek statuut van radiokoor, en de meeste van hun producties worden opgeno-
men door de Vlaamse radiozender Klara.

© Bjorn Tagamose

Het artistiek plateau
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Het schip

Het cruiseconcept dat door SILVERSEA wordt ontwikkeld staat synoniem voor een unieke ervaring, een toonbeeld van Europese savoir-faire, gecombineerd 
met een Italiaanse verfijndheid en een warme ontvangst. Naar het voorbeeld van de grootste hotels genieten de gasten van bij de inscheping een warme en 
enthousiaste verwelkoming door het deskundig boordpersoneel. Men ontdekt hier een wereld van elegantie en verfijning, van discrete en oplettende service, van 
onvergelijkbare standing en hoffelijkheid. Het concept van SILVERSEA garandeert vrijheid, comfort en ruimte waar iedereen van droomt. En omdat alles, werkelijk 
alles, inbegrepen is geniet iedereen met volle teugen, in een ontspannen sfeer van een zorgeloze vakantie. 

De Silver Wind werd in 1996 gebouwd en volledig gerenoveerd in 2008 om zo aan de hoogste normen van de cruise industrie te kunnen voldoen. De 149 
suites, waarvan 80 procent met privéterras, beschikken alle over een slaapkamer, apart salon, dressing en badkamer met ligbad. Een butler staat 24 uur op 24 
ter uw beschikking. De restaurants zijn toegankelijk, zonder reservatie, op het door uzelf gekozen tijdstip, aan de tafel van uw keuze. Anders dan bij de klassieke 
“vol pension” formule, zijn hier alle dranken inbegrepen, zowel in uw suite, in de restaurants als in de bars.

De Silver Wind Passagiers
Schip gebouwd in 1995 Passagiers: 200

156 meter lang - 17 400 ton Musici en Solisten: 60

148 suites Staf: 30



13

Dekkenplan
Silver Wind

Dek 4 
The Restaurant, 
Le Champagne, cybercafé, 
bibliotheek

Dek 5 
Casino, bar, boetieken

Dek 6 
Theaterzaal, conferentiezaal
Receptiebalie
Excursiebureau 

Dek 7 
La Terrazza, buffet restaurant

Dek 8 
Zwembad, Pool Bar, Pool Grill,
Panorama Lounge,
Humidor

Dek 9 
Fitness centrum, Spa, 
schoonheidssalon,
Observation Lounge,
Jogging piste

DEK 4 DEK 5 DEK 6 DEK 7 DEK 8 DEK 9
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Vista Suite (14) 13.500 €

De Vista Suite beslaat een oppervlakte van 22m² en heeft een groot venster 
dat een panoramisch zeezicht biedt. De suite bestaat uit een salonhoek, een 
slaapkamerdeel (met twin of queen-size bed), een dressing (met kluis), een 
marmeren badkamer met groot ligbad.

Veranda Suite (30) 16.500 €

De Veranda Suite heeft een oppervlakte van 27 m², beschikt over een privé 
terras in teak (6 m²) en bestaat verder uit een salonhoek, een slaapka-
merdeel (met twin of queen-size bed), een dressing (met kluis), een marme-
ren badkamer met groot ligbad.

Veranda Midship Suite (46) 18.500 €

De Veranda Suite Midship is identiek aan de klassieke Veranda Suite, alleen 
de ligging, in het midden van het schip, is verschillend.

Medaillon Suite (5) 23.000 €

Met een oppervlakte van 45 m² beschikt de Medaillon Suite over groot 
privé terras in teak (12 m²), een apart salon, een aparte slaapkamer (twin 
of queen-size bed), een dressing (met kluis), een marmeren badkamer met 
groot ligbad balneo. De linnendienst is gratis.

Silver Suite (3) 24.000 €

Met een oppervlakte van 50 m² beschikt de Silver Suite over een groot 
privé terras in teak (8 m²), een apart salon met divan (bed), een eetkamer, 
een bureau, een aparte slaapkamer (twin of queen-size bed). De dressing 
(met kluis) is groter, alsook de marmeren badkamer met groot ligbad. De 
linnendienst is gratis.

Tarieven & Reservatievoorwaarden
Tarief per suite (bezetting 1 of 2 personen)
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Royale Suite (2) 26.000 €

De Royal Suite heeft een oppervlakte van 69 m² en beschikt over een groot 
privé terras in teak (12 m²). Ze omvat verder een apart salon, een eetkamer, 
een bar, een aparte slaapkamer (twin of queen-size bed). De dressing (met 
safe) en de marmeren badkamer met groot ligbad balneo zijn veel ruimer. 
Zij kan uitgebreid worden tot een 2-kamer suite door verbinding met een 
aangrenzende Veranda suite. De linnendienst alsook de dagelijkse krant zijn 
gratis.

Grande Suite (2) 28.000 €

De Grand Suite heeft een oppervlakte van 95 m², en beschikt over een 
groot privé terras in teak (14 m²). Ze omvat verder een apart salon, een 
eetkamer, een bar, een aparte slaapkamer (twin of queen-size bed). De 
dressing (met safe) en de marmeren badkamer met groot ligbad balneo zijn 
veel ruimer. Zij kan uitgebreid worden tot een 2-kamer suite door verbinding 
met een aangrenzende Veranda suite. De linnendienst alsook de dagelijkse 
krant zijn gratis.

Owner Suite (2) 30.000 €

De Suite van de Reder beslaat een oppervlakte van 55 m² en is in het mid-
den van het schip gelegen. Ze beschikt over een groot privé terras in teak 
(8 m²) en omvat een apart salon, een eetkamer, een bar, een aparte slaap-
kamer (twin of queen-size bed). De dressing (met kluis) en de marmeren 
badkamer met groot ligbad balneo zijn veel ruimer. Zij kan uitgebreid worden 
tot een 2-kamer suite door verbinding met een aangrenzende Veranda suite. 
De linnendienst alsook de dagelijkse krant zijn gratis.



Speciale reservatievoorwaarden van toepassing op deze reis:
1. De reservatie is slechts bevestigd na ontvangst van een getekende bestelbon en een voorschot van 30% van de totale reissom en de integrale verzekeringspremie.

2. Een 2de voorschot, gelijk aan 30% van de totale reissom dient ten laatste op 31 januari 2013 betaald te worden.

3. Het saldo, ofwel 40%, is ten laatste op 31 mei 2013 te betalen.

4. Betalingen per kredietkaart: Enkel betalingen met Mastercard en Visa worden aanvaard.

5. De algemene en specifieke voorwaarden betreffende deze reis zijn deze van Pasteels-Central Tourisme NV vermeld op de achterzijde van de bestelbon.

6. Niettemin, en gezien het specifieke karakter van dit programma werden de annuleringsvoorwaarden als volgt aangepast:  
 Vanaf reserveringsdatum tot  31/08/12: Dossierkosten: 500 €/suite
 - Tussen 01/09/12 en 31/11/12 25 % van de totale reissom
 - Tussen 01/12/12 en 28/02/13 50 % van de totale reissom
 - Tussen 01/03/13 en 30/05/13 75 % van de totale reissom
 - Vanaf 01/06/13 100 % van de totale reissom

7. Verzekeringen: Wij raden de passagiers ten zeerste aan een verzekering te nemen die alles dekt : annulatie-, bijstands- en repatriëringskosten, alsook het risico op verlies van bagage. 
 Wij stellen u een dekking van dit type voor met speciale voorwaarden van De Europese:
 - Annulering dekking: 6%
 - All-in dekking: 8%
 - Toeslag « No Go » (annulering): 4% op het ganse bedrag
 De dossierkosten van 500€ per suite die te betalen zijn in geval van annulering tot 31 augustus 2012 zijn echter niet gedekt door deze verzekeringspolis en blijven ten laste van de 
 passagier. De betaalde verzekeringspremies zijn eveneens niet terug betaalbaar in geval van annulering van de reis.

8. Aanpassing van de prijzen: De hierboven vermelde tarieven zijn opgesteld in functie van de vermelde diensten in het programma en van de economische condities op het ogenblik van 
 de opstelling van het programma (september 2012). Zij kunnen herzien worden indien een aanpassing van de transportkosten, te wijten aan een verhoging van de brandstofprijzen 
 (basisprijs 450 USD/ ton fuel) of een verandering in de wisselkoers (1€ = 1.30$), een verhoging van de totale reissom met zich meebrengt.

Foto’s: © Rights Reserved - Niet-contractueel document

Inbegrepen in de prijs:
- De cruise in vol pension voor 2 personen.
- Alle dranken aan boord (behalve prestige wijnen en prestige alcoholische dranken).
- Al de voorziene concerten en ontspanningen, zowel aan boord als aan land.
- Alle transfers aan land met uitzondering van de transfers tussen de luchthaven 
  en de haven en vice versa.
- De fooien, de haventaksen, de BTW en de dossierkosten.

Niet inbegrepen in de prijs:
- Het vervoer van Brussel naar Barcelona en van Rome naar Brussel.
- De persoonlijke uitgaven (boetiek, verzorging, speciale wijnen en alcohol, enz…).
- De deelname van een derde persoon in de daarvoor voorziene kajuiten (toeslag op aanvraag).
- De annulering/ assistentie/ repatriëring/ bagage verzekering (8%) of uitsluitend annulering (6%).
- De facultatieve uitstappen die niet vermeld worden in het programma.
- De eventuele reispas en/of visumkosten (voor sommige landen vereist).
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pasteels – central tourisme – antares s.a. - aut cat a n° 1176
130, Louizalaan - 1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 647 37 05 - Fax: 02-646.49.24
info@pasteels.com - www.pasteels.com

Muziekkapel Koningin Elisabeth, stichting van openbaar nut
Onder het Erevoorzitterschap van H.M. de Koningin 
Correspondentieadres: Chaussée de Tervuren 445 - 1410 Waterloo - België 
Maatschappelijke zetel: Brederodestraat 14, B-1000 Brussel - KBO 459 245 906
Tel: +32 (0)2 352 01 16 - Fax: +32 (0)2 351 10 24
mecenat@cmre.be - www.cmre.be


