DRESDEN + LEIPZIG
10 t/m 15 juni 2020

Mozarts Zauberflöte in de Semperoper en drie concerten in Leipzig, mooier wordt het niet!
In verband met (vroeg)reserveringen brengen we de reis naar deze muzieksteden nu al onder
uw aandacht - zo kunt u lekker lang uitkijken naar al deze muzikale hoogtepunten.
Die Zauberflöte is een grootmeesterlijke opera met indrukwekkend koorwerk en prachtige aria’s. Het bijwonen
van deze opera in de Semperoper wordt een hoogtepunt in uw leven. Dat geldt ook voor de Messa Solemnis
van Beethoven in de Oper van Leipzig en voor een kerk- en kamerconcert tijdens het Bachfest in Leipzig.
Semperoper Dresden _____________ Die Zauberflöte (Mozart)
Opera Leipzig ___________________ Messa Solemnis (Beethoven)
Michaeliskirche __________________ Michael Schönheit (orgel), Gotthold Schwarz (bas): Bach & Reger
Mendelssohn Saal (Gewandhaus) ___ Mendelssohn-Orchesterakademie: Bach e.a.
NB Schwarz is de huidige Thomaskantor
Hotels
We hebben twee prima hotels:
 In Dresden overnachten we twee keer in het Ibis Hotel Zentrum, van waaruit u binnen 10 minuten naar het
historische centrum (met Semperoper) wandelt.
 In Leipzig zijn er drie overnachtingen in het uiterst luxueuze Westin Hotel (groot hotelzwembad,
wellness/spa) nabij het Centraal Station en eveneens op 10 à 15 minuten loopafstand van het centrum.
Beide hotels zijn op basis van logies en ontbijt.
Reisschema
Deze busreis start vanuit Heerlen, voert eerst naar Dresden, twee dagen later gaan we door (125 km) naar
Leipzig, waarna we op dag 6 terugrijden naar Heerlen. Wandelingen en excursies zijn nader te bepalen.
Reisorganisatie en -leiding
De reis wordt georganiseerd door Sporken Leitmotiv & Educa Travel. Toine Sporken is uw reisleider.
Kosten
€830 p.p. bij een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer €160.
Daarbij zijn inbegrepen:
 Busvervoer Heerlen-Dresden-Leipzig-Heerlen
 Twee overnachtingen Dresden, logies en ontbijt
 Drie overnachtingen Leipzig, logies en ontbijt
 Vier muziekvoorstellingen

 Toeristenbelastingen Dresden en Leipzig
 Reisleiding Toine Sporken
 Documentatie over bestemming en concerten

Aanmelden en betalen
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 31 juli 2019.
Wij vragen u tegelijk met uw aanmelding een aanbetaling te doen van €150 per persoon op banknummer
NL02 RABO 0141.3967.25 t.n.v. Sporken Leitmotiv, met vermelding van uw naam en ‘Dresden-Leipzig 2020’.
Voor het overige bedrag ontvangt u van ons een factuur. Het gehele bedrag moet bij ons binnen zijn uiterlijk op
10 mei 2020.

Aanmeldingsformulier volgende pagina

Dresden-Leipzig | aanmeldformulier
Datum vertrek: 10 juni 2020. Datum terugkomst: 15 juni 2020.
Aankruisen wat gewenst is:
 2-persoonskamer

 1-persoonskamer (indien voorhanden)

Eerste persoon
Dhr. | Mevr. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoon vast:

Telefoon mobiel:

Indien van toepassing:
Tweede persoon
Dhr. | Mevr. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoon vast:

Aanmeldformulier opsturen of afgeven:
Doctor Goossensstraat 28, 6419 CE Heerlen
Of mailen naar: info@sporkenleitmotiv.nl

Telefoon mobiel:

