
PRIJS: 
€ 450,-

TOESLAG 
1 persoonskamer € 100,- 

RESERVEREN?  
Bel 043 325 84 84 of vul het 
bijgeleverde inschrijfformulier in.

OPSTAPPLAATSEN:
Zaandam, Zwolle, Meppel, 
Woerden, Alphen a.d. Rijn, Nijkerk, 
Veenendaal, Hoogeveen, Gorinchem, 
Bergen op Zoom, Apeldoorn, Utrecht, 
Waddinxveen en Dordrecht.

INCLUSIEF:
• Vervoer per en beschikking over 
 een Comfort Class touringcar 
• 4 overnachtingen in het 
 beschreven hotel  
• Verblijf op basis van halfpension   
 (ontbijt en diner) 
• Rondleiding het Berlijn heden ten 
 dagen o.l.v. een gids
• Rondleiding Historie 2e 
 wereldoorlog o.l.v. een gids
• Rondleiding Pracht en Praal 
 tijdens de paleizentocht o.l.v. 
 een gids
• Boottocht over de Spree 
• Concerten zoals beschreven 
 o.l.v. Martin Mans 
• Lokale reisbelastingen  

EXCLUSIEF: 
• Lunches en drankjes bij de 
 maaltijden 
• Reis- en annuleringsverzekeringen 
• € 4,50 administratiekosten MCT 

MCT, MUZIEK & CULTUUR TOURS. 
UW SPECIALIST VOOR ELKE CONCERTREIS 

Met meer dan 20 jaar ervaring hebben we alle know how in huis om voor uw koor de mooiste 
buitenlandse muziek- en concertreizen te organiseren. Helemaal volgens úw wensen, op de beste 
podia, in de mooiste steden, omgeven door de benodigde publiciteit. We beseffen terdege dat een 
concertreis naar het buitenland behoort tot de hoogtepunten in het bestaan van elk koor. Daarom 
doen we er alles aan om zo’n reis voor de volle honderd procent tot een succes te maken. Dankzij 
een groot netwerk van muzikale contacten in Europa heeft MCT de mogelijkheid op tal van fameuze 
locaties concerten te organiseren. We regelen daarbij alles, tot in de puntjes. Niet alleen reis, verblijf 
en dag-tot-dagprogramma, maar ook de beoogde concertzaal en we arrangeren desgewenst de 
muzikale ondersteuning van uw optreden(s). Binnen de dag-tot-dagprogramma’s blijft volop ruimte 
over voor eigen initiatieven. Zo wordt uw buitenlandse koorreis een overweldigende ervaring die 
u nooit zult vergeten.

HEEFT U INTERESSE BEL 043-325 84 84

MCT, MUZIEK & CULTUUR TOURS

WILHELMINASINGEL 46 / 6221 BK MAASTRICHT 

T: 043-325 84 84 / F: 043-325 89 58

INFO@MCTREIZEN.NL / WWW.MCTREIZEN.NL

5 DAAGSE MUZIEKREIS 14 T/M 18 SEPTEMBER 2015 

EEN MUZIKALE REIS DOOR 
DE BERLIJNSE GESCHIEDENIS
MET MARTIN MANS

MET OPTREDENS VAN:

VOCAL GROUP VOICE / THE MARTIN MANS BAND / THE MARTIN MANS FORMATION / 

HET BERLINER MÄNNERCHOR, BESTAANDE UIT LEDEN VAN: ZAANS INTERKERKELIJK 

MANNENKOOR / CHRISTELIJK WADDINXVEENS / MANNEKOOR DE GOUWESTEM / 

CHRISTELIJK STREEKMANNENKOOR NOORD-WEST VELUWE



DAG 1: DE HEENREIS

Vertrek vroeg in de ochtend. Berlijn ligt minder ver weg 
dan u denkt. 650 kilometer vanaf Utrecht. U reist met 
Comfort Class touringcar, met extra veel beenruimte. 
Uiteraard wordt er gestopt om de benen te strekken. 
Aankomst in het hotel aan het begin van de avond. 

DAG 2: BERLIJN HEDEN TEN DAGEN / KENNISMAKINGSDAG 

’s Ochtends heeft u de gelegenheid uitgebreid te 
ontbijten. Vervolgens neemt de Nederlandse gids 
u mee op voor de grote Berlijn Discovery Tour, een 
uitgebreide stadstour met de touringcar. We laten u alle 
hoogtepunten van deze metropool zien en vertellen de 
geschiedenis van de stad. Vele hoogtepunten, maar ook 
dieptepunten. Er zijn maar weinig steden te noemen 
die meer getekend zijn door de geschiedenis. Tijdens 
deze boeiende excursie bezoekt u de oorden waar deze 
geschiedenis geschreven is. 

Halverwege de tour brengen we een bezoek aan de 
prachtige Berliner Dom waar Vocal Group Voice een 
kort informeel concert zal verzorgen! 
’s Middags maken we een ontspannende boottocht. 
Berlijn is als Nederzetting aan de rivier de Spree 
ontstaan. Niets is dus logischer als deze stad vanaf het 
water te ontdekken. We verzekeren u dat dit een unieke 
ervaring is die u niet zult willen missen. 
’s Avonds geven alle koren een groot concert in de  
Gedächtniskirche in het hart van Berlijn.  Tijdens uw verblijf zullen we in drie verschillende comfortabele 

hotels verblijven. Als voorbeeld hotel omschrijven we hieronder het 

volgende hotel: Leonardo Airport Berlin-Brandenburg ★ ★ ★ +

Het Leonardo Airport Berlin Brandenburg hotel is een modern 3-sterren 
superior hotel gelegen aan de rand van Berlijn. Het hotel biedt u comfort 
tijdens deze concertreis naar Berlijn. Gasten kunnen gratis gebruikmaken 
van de internetterminals of ontspannen in de tv-kamer. Het hotel biedt 
wellness-faciliteiten met 2 sauna’s, een stoomcabine en een fitnessruimte.
De moderne kamers zijn ruim opgezet en bieden grote ramen, een 
satelliet-tv, kluis en minibar. De badkamer beschikt over een bad of 
douche en toilet. Het restaurant serveert een rijkelijk Engels ontbijt 
welke u bij goed weer op het terras in het groen kunt nuttigen.

Lopend door de straten van Berlijn heeft men steeds het gevoel 
dat hier zo meteen iets heel belangrijks gaat gebeuren. Berlijn! 
Een metropool waar wereldgeschiedenis geschreven is, waar het 
heden en verleden in elkaar samenvloeien.

Het Berlijn van nu is het culturele en bestuurlijke centrum van 
Duitsland. De stad bruist van de energie. Maar Berlijn is ook de 
stad van de pracht en praal van de vele paleizen die de Pruisische 
koningen en keizers hebben nagelaten. En natuurlijk niet te 
vergeten de stad van de Terreur, ten tijde van de Nazi’s, en de stad
als middelpunt  tijdens de Koude Oorlog. 

Al deze periodes zijn hier zichtbaar en voelbaar. Martin Mans zal u 
samen met zijn koren  meenemen door deze reis in de geschiedenis! 
Zowel de concerten als de excursies zullen in het teken staan van 
deze drie thema’s. 

We zijn ervan overtuigd, dat ons enthousiasme ook op u zal overslaan.

LEONARDO AIRPORT 
BERLIN-BRANDENBURG ★ ★ ★ +

BERLINER MÄNNERCHOR

Uniek is het optreden van het 'Berliner Männerchor'! Een mannenkoor, dat speciaal voor deze reis, een bijzonder 
repertoire zal instuderen. De zangers zijn afkomstig van het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor, Chr. Streekman-
nenkoor Noord-West Veluwe en Chr. Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem. Maar ook ú kunt deelnemen 
aan dit mannenkoor! Wanneer u graag wilt meedoen en in de aanloop naar de reis minimaal 5 repetities van één 
van voornoemde koren bezoekt, kunt u meezingen in het 'Berliner Männerchor'. Geef op uw inschrijfformulier 
dan wel duidelijk aan dat u geen lid bent van een mannenkoor van Martin Mans, maar wel graag wil meezingen!

DAG 3: PRACHT EN PRAAL TIJDENS DE PALEIZENTOCHT  

Vandaag staat in het teken van grootsheid en macht tijdens 
een dagtocht naar Potsdam. Potsdam, tegen Berlijn aan 
gelegen, was van oorsprong de zomerresidentie van de 
Duitse keizers en gold als symbool van de Pruisische 
kracht en macht. We bezoeken het Holländische 
Viertell. De Pruisische vorsten waren zeer gecharmeerd 
van de Hollandse bouwkunst en de Hollandse 
‘tigenden’(Hollandse deugden). Zij bouwden daarom 
een gedeelte van de binnenstad geheel in Hollandse stijl. 
U kunt zelf beoordelen of dat gelukt is. Ook is Potsdam 
bekend vanwege het Slot Sanssouci, een slot ontworpen 
door de Nederlander Johan Bouwman. Ook slaan we het 
Neues Palast niet over, het visitekaartje van de Pruisische 
koningen. De middag is vrij te besteden om heerlijk te 
shoppen of een terrasje te pakken in het Holländische 
Viertell. Natuurlijk kunt u ook één van de paleizen van 
binnen bezoeken. Ook deze dag sluiten we in stijl af met 
een Groots concert van alle koren in de Nicolaikirche in 
Potsdam! 

DAG 4: HISTORIE TWEEDE WERELDOORLOG 

Het thema vandaag is de tweede wereldoorlog. 
We nemen u mee naar de meest donkere tijd van de stad. 
Als hoofdstad van Nazi-Duitsland had Berlijn een cruciale 
rol in de plannen van Hitler om een groot Germaans 
wereldrijk te vestigen. Tijdens deze rondleiding brengen 
onze gidsen u naar locaties waar u deze zware historie 
nog kunt ervaren. Onderweg verteld de gids veel over het 
Berlijn van de oorlogsjaren. 
Na de lunch vertrekken we naar Oranienburg, ongeveer 
35 kilometer ten noorden van Berlijn. Hier lag van 1936 tot 
1945 het concentratiekamp, Sachsenhausen. In 1936 werd 
het kamp gebouwd door, en voor, gevangenen.  
Naar schatting zijn in het kamp tussen de 30.000 en 35.000 
mensen om het leven gekomen. Tegenwoordig is het een 
gedenkplaats, om iedereen er aan te laten herinneren 
dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Het koor zal hier 
een muzikaal eerbetoon verzorgen. We sluiten deze zeer 
indrukwekkende dag af met een prachtig 
concert in de evangelische 
Gethsemanekirche (concertkerk).  

DAG 5: TERUGREIS

Na het ontbijt checken we uit en 
beginnen we aan de terugreis naar 
Nederland.

Gethsemanekirche

Berliner Dom

Gedachtniskirche

Slot Sanssouci 

Nicolaikirche Potsdam

  FOTOMOMENTSlot Sanssouci biedt prachtig decor om samen met 
uw koor, maar ook met het 
gehele reisgezelschap een mooi aandenken te laten maken. 

CHR. WADDINXVEENS MANNENKOOR ‘DE GOUWESTEM’ THE MARTIN MANS BAND 

ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR

CHRISTELIJK STREEKMANNENKOOR NOORD-WEST VELUWE

VOCALGROUP VOICE

THE MARTIN MANS FORMATION


