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Holiday On Ice
Holiday On Ice
HOLIDAY ON ICE is in 2022 weer terug in Nederland met de spectaculaire show
SUPERNOVA. De schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs boven het ijs te
zien. De energieke ijsshow neemt je mee op een avontuurlijke reis van de aarde naar de
sterren.
Het verhaal begint met een kleurrijk winterfeest in het eeuwige ijs, ter ere van alle
hemelse elementen. Maar een plotselinge gigantische sneeuwstorm maakt snel een einde
aan de festiviteiten en voert de hoofdpersonen mee vanuit de besneeuwde poolwereld
naar de oneindigheid van de kosmos. In de ruimte begint voor hen een indrukwekkende
reis naar magische plekken in het melkwegstelsel en haar exotische bewoners.
Uiteindelijk keren ze terug naar de aarde via een supernova – een lichtgevende,
fonkelende, galactische explosie – en vieren ze een overweldigende finale in een zee van
noorderlicht.
Creatief directeur en choreograaf van SUPERNOVA is Olympisch kunstschaatskampioen
Robin Cousins; met SUPERNOVA vieren we de unieke, mysterieuze schoonheid van het
universum. De overweldigende wereld van de Noordpool, de onvoorstelbare
uitgestrektheid van het melkwegstelsel, de fenomenale supernova, het kleurrijke
noorderlicht. En zoals de titel van onze nieuwe show al doet vermoeden, zullen onze
schaatsers niet alleen óp het ijs bewegen, maar ook daarboven. Tezamen met het
ontroerende verhaal van een stel geliefden, is het resultaat een veelzijdige, spannende en
emotioneel geladen showervaring.

PROGRAMMA
Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar Ahoy in Rotterdam met geplande
aankomst om 19.00 uur. U heeft voordat de voorstelling begint nog tijd om iets te nuttigen
( niet inbegrepen ). De voorstelling start om 20.00 uur en eindigt 22.00/22.30 uur.
Aansluitend is het vertrek met AMZ-touringcar. Verwachte thuiskomst 00.30 - 01.30 uur.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
Deskundige chauffeur
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Ticket rang 1 / Vak C voorstelling Holiday on Ice - Supernova in Ahoy Rotterdam
Bespreekkosten
EXCLUSIEF
Verzekeringen ( annulerings- en reisverzekering )
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Kinderen tot en met 12 jaar € 69,00

VERTREKDATA
16-12-2022 - € 79,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 16-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Borssele
Garage AMZ
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hoogerheide
Carpool, Antwerpsestraatweg
Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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