
 
Fondation Universitaire Stichting 

Voorlopige details Festival delle Crete Senesi 
voor de leden van de Club (met partner of genodigde) 

23/7 tot 30/7/2023 (7 nachten) 
  
Naar jaarlijkse gewoonte denken we eraan de reis naar het Crete Senesi-festival van Philippe 
Herreweghe met het Collegium Vocale te organiseren, op voorwaarde dat er voldoende deelnemers 
zijn. Indien er niet voldoende deelnemers zijn, zullen we het geld terugstorten.  In het verleden was 
dit echter nooit nodig… 

  
We maken er een boeiende en conviviale week van. De invulling van de bezoeken en de aanvullende 
activiteiten (o.a. wijnproeverijen, ...)  zal later gebeuren.  We zijn in contact met een lokale gids om 
opnieuw originele plaatsen te ontdekken. 
  
DETAILS  
Vluchten met Brussels Airlines op Firenze of Rome  
23/07 vertrek Brussel – Firenze           09h10 – 11h00 – afspraak om 7u10 in de luchthaven 

30/07 terugkeer Firenze – Brussel         11h45 – 13h23 of Rome – Brussel 21h00– 23h10 (afhankelijk van 

het culturele programma) 

  
Abonnement op alle concerten van het Festival - De concerten gaan door in Asciano, Sant’Anna in 
Camprena (Pienza) en Santo Stefano (Castelmuzio). Er zijn geen late avondconcerten meer, wel extra 
ochtend- en middagconcerten. https://www.collegiumvocalecretesenesi.com/ 

  
Culturele bezoeken met een lokale gids (kunsthistorica – Ilaria Bichi Ruspoli) 
Wijnproeverijen 

Alle maaltijden - drank inbegrepen 

Vlucht  
We hebben onze eigen bus (met zelfde chauffeur)  voor alle uitstappen en H/T Luchthaven. 
  
Verblijf : Castello delle Serre **** - (kamer en ontbijt) – - Serre di Rapolano 

https://castellodelleserre.com/ 

Uitstappen in functie van het muzikale programma : lokale bezoeken allerlei onder leiding van een 
gids : kunst, wijnproeverijen, pittoreske dorpjes, en .... de gebruikelijke verrassingen ....  
  
Vrije tijd 

  
Prijs 

Op dit ogenblik moeilijk te zeggen, maar hou er rekening mee dat de prijs de laatste jaren steeds lag 

rond 3.500€ p.p. (met supplement voor de single kamers). We doen ons best om deze prijs na te 

streven, maar alles hangt af van het aantal deelnemers. Bovendien wordt alles duurder. Zoals steeds 

streven we naar een zoveel mogelijk all-in formule. 

Voorschot : 1.000€ p.p. (als bevestiging van de reservatie op rekeningnummer Club FUUS - BE21 
2100 7148 4103). Te betalen vóór 20 januari 2023. De opties op de hotels en de vluchten vervallen 
op 20 januari.   
  
Saldo : wordt bepaald in functie van het aantal deelnemers en de bezoeken. 
Ieder die reeds meerdere malen meeging, weet dat het programma de moeite waard is en uniek. 
  
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.collegiumvocalecretesenesi.com%2F&data=05%7C01%7CJacques.Willems%40ugent.be%7Cfdc400912a1f4fce0d6808daf4b6c6fa%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638091363100148009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=CCXWxtbkXivV9%2F7E9aieJ3avsqT0BeyoV86xGFnkOYc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcastellodelleserre.com%2F&data=05%7C01%7CJacques.Willems%40ugent.be%7Cfdc400912a1f4fce0d6808daf4b6c6fa%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638091363100148009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=pIbvTQIJgcJXxs6432kEDrLBSDtiWVqPeLu1VJi2fj4%3D&reserved=0


VERZEKERING: 
Het wordt aanbevolen om uw reis te verzekeren voor annulering, assistentie / repatriëring en om uw 
bagage te verzekeren. De meest economische optie is om contact op te nemen met uw makelaar of 
een gespecialiseerd bedrijf zoals Europ Assistance / Mondial Assistance / L'Européenne des Bagages / 
Touring / enz ... 
  
Annuleringsvoorwaarden 

• Meer dan 91 dagen voor vertrek: 30% van de reissom inclusief btw 

• Van 90 tot 61 dagen voor vertrek: 45% van de totaalprijs incl. BTW. 
• Van 60 tot 31 dagen voor vertrek: 75% van de totaalprijs incl. BTW. 
• Vanaf 30 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de totale prijs incl. BTW. 

• "all in" verzekering: annulering + bijstand: ongeveer 7,5% van het reisbedrag 

• eenvoudige annuleringsverzekering: ongeveer 6,3% van de reis 

  
 


