17 t/m 23 augustus 2020

Een Zevendaagse Muziekreis Om Naar Uit Te Kijken!
De liefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zover: we bezoeken het Puccini Festival in
Lucca! We hebben kaarten - goede plaatsen - voor twee succesopera’s van Puccini: Tosca en La Bohème. Deze
opera’s bevatten wereldberoemde en hartverscheurende koren en aria’s. De opera’s worden opgevoerd in het
Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini in Torre del Lago, zie: https://www.puccinifestival.it/en/
Hotel
We overnachten in het luxueuze 4*hotel Francia & Quirinale in Montecatini Terme, op basis van logies en
ontbijt. Zie de website van het hotel: Franciaequirinale
Globaal reisschema
Het is een gecombineerde vlieg- en busreis. Eerst brengt de bus ons van Heerlen naar vliegveld Eindhoven, van
waaruit we met Transavia naar Bologna vliegen. De bus daar brengt ons naar het hotel in Montecatini Terme.
Verder zetten we de bus in voor de dagexcursies naar Lucca en Pisa én voor transport naar de voorstellingen.
Uiteraard is er op 23 augustus weer busvervoer van Eindhoven naar Heerlen.
Excursies
Behalve een bezoek aan Lucca bezoeken we ook Pisa, in beide gevallen met een plaatselijke gids en ruimte voor
vrijetijdsbesteding. Wie dat wil bezoekt met ons Florence, maar dat doen we per trein gezien de gunstige
spoorverbindingen. En er blijft voldoende tijd over ‘voor het zwembad’ en andere vrijetijdsbesteding.
Muziek
Er zijn twee muziekvoorstellingen: de opera Tosca en de opera La Bohème, beide van Giacomo Puccini
Reisorganisatie en -leiding
De reis wordt georganiseerd door Sporken Leitmotiv & Educa Travel. Toine Sporken is uw reisleider.
Kosten
€1.200 p.p. bij een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer €170.
Daarbij zijn inbegrepen:
 Alle busvervoer en vluchten, inclusief bagage
 Zes overnachtingen in 4*-hotel Francia & Quirinale
in Montecatoni Terme, op basis van logies en
ontbijt






Twee opera’s
Reisleiding Toine Sporken
Gidsen in Lucca en Pisa
Documentatie over bestemming en concerten

Niet inbegrepen: toeristenbelasting à €1,40 p.p. per nacht (ter plekke te betalen), eventuele andere entrees,
overige maaltijden, treinkaartje naar Florence.
Aanmelden en betalen
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 10 december 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 ‘Lucca’. Voor het overige bedrag ontvangt u van ons een factuur.
Het gehele bedrag moet bij ons binnen zijn uiterlijk op 17 juli 2020.

aanmeldformulier
Vertrekdatum: 17 augustus 2020
Datum terugkomst: 23 augustus 2020
NB Vrouwen vullen de achternaam in zoals vermeld in paspoort; niet de naam van de echtgenoot.
NB Lever ook een kopie in van uw paspoort of ID kaart; deze krijgt u retour van ons.
Aankruisen wat gewenst is:
 2-persoonskamer

 1-persoonskamer (indien voorhanden)

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

Roepnaam:

Eerste voornaam paspoort of ID-kaart voluit:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoon vast:

Telefoon mobiel:

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

Roepnaam:

Eerste voornaam paspoort of ID-kaart voluit:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoon vast:

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

Telefoon mobiel:

