
 

 



 

 

Met trots presenteren wij u middels deze brochure de 
concertreis naar Parijs die gepland staat op donderdag 4 
t/m zaterdag 6 mei 2022. 
 
Martin Zonnenberg, Arjan Huizer en Sharon Kips zullen in de 
prachtige Saint Eustache een schitterend concert geven. 
Tijdens het concert kunt u genieten van verschillende 
klassieke werken en improvisaties op geestelijke liederen. 
Wij nodigen u van harte uit om mee te zingen tijdens de 
samenzang-momenten! 



 

 

(onder voorbehoud van wijzigingen!)

Donderdag 4 mei  
We vertrekken op 4 mei vroeg vanuit Nederland. 
Eerste opstapplaats is in Amersfoort omstreeks 
06:00 uur. Via Gouda/Waddinxveen, Rotterdam, 
Numansdorp en Hoogerheide rijden we het land uit 
richting Frankrijk. Dit zijn opstapplaatsen waar u 
gratis uw auto kunt parkeren.  
 
Onze eerste tussenstop is Ieper in België. We 
bezoeken daar de Hooge Crater Cemetery, een Britse 
militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de 
Eerste Wereldoorlog, gelegen in het Belgische dorp 
Zillebeke, een deelgemeente van Ieper. Ook nemen 
we kort een kijkje in de Sint-Maartenskathedraal.   
 
Na het bezoek in Ieper vervolgen we onze reis naar 
Parijs. We dineren gezamenlijk (inbegrepen in de 
reissom, exclusief drinken). 
 
 



 

 

Vrijdag 5 mei 
Vrijdag 5 mei is dé concertdag. Op het einde van deze 

dag concerteren Martin, Arjan en Sharon in de Saint 
Eustache. Voordat u van deze artiesten kunt genieten 

bezoeken we Montmartre, een wijk en heuvel in Parijs, 
gelegen in het 18e arrondissement. Het is een wijk waar 

van oudsher veel kunstenaars wonen. De bekendste 
bezienswaardigheden zijn de Basilique du Sacré-Cœur 

en de Place du Tertre. In de loop van de dag vertrekken 
we met z’n allen naar Les Halles waar veel 

eetgelegenheden zijn om te dineren op eigen kosten. 
 

Begin van de avond is het concert in de Saint Eustache.  

 
 



 

 

Zaterdag 6 mei 
Op zaterdagmorgen maken we een prachtige boottocht 
op de Seine. De kosten voor deze activiteiten zijn 
inbegrepen in de reissom. En daarna is het toch echt 
weer tijd om richting Nederland te vertrekken.  
 
Als afsluiting van de concertreis zullen we een culinaire 
en muzikale tussenstop maken in Mechelen (België). Na 
het concert in de Sint Romboutskathedraal met Martin 
en Arjan hebben we een gezamenlijke diner 
(inbegrepen in de reissom, exclusief drinken). 



 

 

U overnacht in Parijs in een twee of drie sterren 
Toeristenklasse Hotel. De comfortabele kamers bieden een 
eigen badkamer met douche of bad. Het ontbijt is zoals bij 
de meeste Franse hotels eenvoudig maar goed. Het ontbijt 
bestaat uit baguette en/of croissant. Daarnaast is er een 
buffet met koffie / thee, jus d'orange, melk, cornflakes, jam, 
boter, ham en kaas. 


