LEIPZIG
9 t/m 14 december 2021

Bachs Weihnachtsoratorium in de Thomaskirche, een concert met Nigel Kennedy in het
Gewandhaus, een recital in het Mendelssohnhaus, we gaan het weer beleven! Ook een trip
naar Dresden staat op het menu. Vanwege de deadlines voor de gereserveerde entreetickets
(gevolg van de pandemie) vraag ik u wel om per ommegaande te reageren. Medio september
moet er duidelijkheid zijn over het al dan niet doorgaan van de reis.
Het bijwonen van het Weihnachtsoratorium op die locatie is een ongekend privilege, Nigel Kennedy als solist in
Beethovens Vioolconcert en als componist van zijn eigen Vioolconcert is geweldig om naar uit te kijken
(begeleiding van de Philharmonie Leipzig), en dat geldt ook voor een privé-recital in het Mendelssohnhaus.
Hotel
We hebben voor u het buitengewoon mooie en smaakvol ingerichte 4* hotel Vienna House Easy (tegenover
Oper & Hauptbahnhof) gereserveerd: Vienna House Easy
We verblijven hier op basis van logies en ontbijt. De binnenstad met alle bezienswaardigheden (Gewandhaus,
kerken, musea…) ligt op slechts enkele minuten loopafstand.
Reisschema
De busreis start vanuit Heerlen en gaat rechtstreeks naar Leipzig, van waaruit op een van de dagen een
dagtocht naar Dresden wordt ondernomen. Uiteraard treft u twee steden in een sfeervolle kerstsfeer aan. Voor
wie Leipzig nog niet of onvoldoende kent geldt dat de reisleider u er uitgebreid mee laat kennismaken.
Reisorganisatie en -leiding
De reis wordt georganiseerd door Sporken Leitmotiv & Educa Travel. Toine Sporken is uw reisleider.
Covid-19
Deelnemers moeten in de bus maar ook bij overige controles kunnen aantonen ingeënt, genezen of onlangs
getest te zijn. Dat kan op twee manieren:
a) Smartphone: nationale en internationale QR-code installeren
b) Geen smartphone? Log in met uw DigiD bij website van CoronaCheck, print uw (pdf) papieren
toegangsbewijs uit en neem dat steeds met u mee
Kosten
€1000 p.p. bij een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer €195.
Daarbij zijn inbegrepen:
 Busvervoer Heerlen-Leipzig-Heerlen
 Vijf overnachtingen in Leipzig, logies en ontbijt
 Drie muziekvoorstellingen

 Toeristenbelasting Leipzig
 Reisleiding Toine Sporken
 Documentatie over bestemming en concerten

Aanmelden en betalen
Aanmelden zie volgende pagina.
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 ‘Leipzig 2021’.
Voor het overige bedrag ontvangt u van ons een factuur. Het gehele bedrag moet bij ons binnen zijn uiterlijk op
9 november 2021.

Aanmeldingsformulier volgende pagina

Leipzig | aanmeldformulier
Datum vertrek: 9 december 2021. Datum terugkomst: 14 december 2021.
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:

