
Samen met 
Martin Mans 
naar het 
Land van 
Luther
4-daagse muziekreis met de koorleden van:
- De Gouwestem
- Noord West Veluwe
- Groot Mannenkoor Noord Nederland
- Groot Mannenkoor MIdden Nederland
Met grandioze concerten en excursies.
Martin Zonnenberg orgel.

22 t/m 25 
september

2020 
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Beste Muziekvrienden,

Ik denk nog vaak terug 
aan de mooie muziekreis 
2 jaar geleden naar 
Leipzig en Dresden. De 
magische momenten 
die we samen hebben 
beleefd zijn opgeslagen 
als een mooi souvenir 
en smaken naar meer.

Deze keer zou ik jullie 
mee willen nemen naar 
het 'Land van Luther',
om hier weer een serie 
van prachtige concerten 
te geven, met Martin 
Zonnenberg op orgel.

Een bijzonder concert 
kan nooit slagen 
zonder jullie: bijzondere 
zangers. We maken 
er daarom weer een 
magnifieke reis van. 

Opnieuw heeft Nico 
ter Beek, van Orpheus 
Reizen prachtige 
excursies samengesteld 
en luxe hotels 
gevonden. 

Naast onze concerten 
krijgen we dus veel 
moois te zien, een 
unieke reis voor zangers 
en een geweldige reis 
voor muziekliefhebbers, 
cultuursnuivers en 
mensen die interesse 
hebben in de verhalen 
van Luther…

Ik heb er zin in!

Tot ziens,
Martin.



Tijdens deze muziekreis 
nemen we u mee naar 
enkele belangrijke 
plaatsen uit het 
leven van Maarten 
Luther. Zo bezoeken 
we Wittenberg, de 
plaats waar Luther 
op 31 oktober 1517 zijn 
95 stellingen op de 
deur van de Slotkerk 
spijkerde. 

Het begin van de 
Reformatie, een 
wereldwijde beweging 
die met name in 
Duitsland zijn sporen 
heeft achtergelaten. 

Onze reis brengt 
ons ook naar zijn 
geboorteplaats, 
het stadje Eisleben. 

Maar er is meer: 
onze verblijfplaats 
ligt niet al te ver van 
het prachtige Berlijn. 
Een metropool waar 
wereldgeschiedenis 
geschreven is en waar 
heden en verleden in 
elkaar samenvloeien. 

2 Voorwoord
3 Inleiding
3 Inhoudsopgave
5 Dag 1, Hameln/Dessau
6/8 Dag 2, Berlijn

9/11 Excursie opties Berlijn
12/13 Dag 3, Wittenberg
14 Dag 4, Eisleben
15 Plattegrond 
 'Het land van Luther'

16 Hotel Days Inn 
 by Windham 
17 Hotel Dormero 
18 Hotel Radisson Blu
19 Reissom, toeslagen en 
 inschrijven
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De pracht en praal van 
de vele paleizen en 
monumenten die de 
Pruisische koningen en 
keizers door de eeuwen 
heen hebben nagelaten, 
schitteren voor uw 
ogen.

Maar Berlijn is natuurlijk 
niet te vergeten de 
stad van de terreur, ten 
tijde van de Nazi’s, en 
de stad als middelpunt 
tijdens de Koude Oorlog.

Het Berlijn van nu is het 
culturele en bestuurlijke 
centrum van Duitsland. 
De stad bruist van de 
energie!

4 5



Dinsdag 22 september
’s Morgens vertrek vanaf de 
verschillende opstapplaatsen 
richting Duitsland. Omstreeks 
10.00 uur zal er een korte 
koffiepauze worden gehouden 
bij een Raststätte langs de 
snelweg. 

Rond 13.00 uur komen we aan 
in Hameln, bekend van de 
rattenvanger van Hamelen. 
De stad is niet een bezoek 
waard vanwege deze sage, 
maar heeft veel meer te bieden. 
De stad zelf is al bijna 1.200 jaar

oud en heeft een historisch 
centrum.  Een wandeling door 
de binnenstad is al een attractie 
op zich. Of nog beter: ga op een 
terras zitten en bewonder de 
bijzondere architectuur onder 
het genot van een heerlijke 
lunch. 

Na deze aangename 
onderbreking vervolgen we 
onze reis naar ons hotel in 
Dessau waar we rond 19.00 uur 
zullen aankomen. We dineren 
vanavond in het hotel. 

VANAF 06.30/07.00 UUR
VERTREK VANUIT DE 
VERSCHILLENDE 
OPSTAPPLAATSEN 
13.00 UUR  
AANKOMST IN HAMELN 
15.00 UUR 
VERVOLG REIS NAAR HET HOTEL 
18.45 UUR 
AANKOMST IN HET HOTEL 
19.00 UUR  
DINER IN HET HOTEL 
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Woensdag 23 september 
Vandaag staat een excursie 
naar Berlijn op het programma! 
We komen aan bij de Berliner 
Dom. Deze prachtige Dom met 
zijn wereldberoemde Sauerorgel 
behoort tot de belangrijkste 
kerken van Berlijn. Prachtig 
gelegen langs Unter den Linden, 
met een groot grasveld aan zijn 
voeten waar u met een beetje 
lekker weer heerlijk kunt relaxen. 

Maar ook van binnen is de Dom 
zeer bijzonder. De centrale 
koperen koepel is gigantisch, met 
een hoogte van 98 meter. Ook 
de opvallende zuilen, grafkelders 
en mozaïeken maken de Dom 
tot een prachtige locatie om te 
bezichtigen, maar ook om te 
zingen!  

De zangers mogen hier 
namelijk genieten van de 
akoestiek tijdens een kort 
zangmoment! Na dit korte 
hoogtepunt is er gelegenheid 
om te lunchen en heeft u 
vrije tijd in en om de Dom. 
Vervolgens heeft u keuze uit 
diverse activiteiten en excursies. 
Deze kunt u aankruizen op het 
inschrijfformulier.
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De Berlijn Discovery Tour.
Tijdens deze uitgebreide tour 
laten we u alle hoogtepunten 
van deze metropool zien 
en vertellen u over de 
geschiedenis van deze 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. 

Deelname aan deze Discovery 
Tour is natuurlijk niet verplicht. 
U kunt ook kiezen voor een 
rondvaart van 1 uur door het 
centrum van Berlijn. Of brengt 
u liever een bezoek aan een 
andere bezienswaardigheid?
U kunt uw keuze aangeven op 
het inschrijfformulier.

De bus zet u dan netjes af 
bij een van de onderstaande 
attracties en haalt u daar ook 
weer op. De entree betaalt u zelf 
ter plaatse.
- Stasi-Museum
- Holocaustmonument 
- Checkpoint Charlie/
 Topographie des Terrors

Natuurlijk kunt u na het concert 
in de Dom, de binnenstad van 
Berlijn ook op eigen houtje 
verkennen!

Aansluitend brengt de 
touringcar u naar het restaurant 
voor het avondeten.
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Herdenkingsconcert 75 jaar in 

de Gedächtniskirche aan de 

Kurfürstendamm



We dineren deze avond in 
verschillende restaurants in 
Berlijn. Vervolgens maken 
we ons klaar voor het 
'Bevrijdingsconcert' in de 
monumentale Gedächtniskirche 
aan de Kurfürstendamm.

Met deze kerk uit 1895 wilde 
Wilhem II zijn grootvader - keizer 
Wilhelm I - eren. Ook stond de 
kerk symbool voor de eenheid 
van de Pruisische Kroon en 
de kerk. Het bouwwerk werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verwoest. Alleen een stuk van de 
toren bleef overeind. 

De toren werd later in een 
nieuwe kerk opgenomen. 

De kerk is nu één van de 
vrijheidssymbolen van Berlijn, 
ter herinnering aan de 
verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog. 

Dagelijks worden in deze kerk 
prachtige concerten gegeven 
waar veel publiek op afkomt. 

Aanvang Bevrijdingsconcert 
20.00 uur in de Gedächtniskirche. 
Na dit concert keren we terug 
naar het hotel.  

ONTBIJT 
08.30 UUR  
VERTREK NAAR BERLIJN (EVT. 
LUNCHPAKKETJE VANUIT HET HOTEL) 
10.15 UUR 
AANKOMST IN BERLIJN BIJ DE 
BERLINER DOM / VRIJE TIJD  
11.30 UUR 
KORT ZANGMOMENT IN DE BERLINER 
DOM 
11.45 UUR 
EINDE CONCERT / GELEGENHEID OM 
TE LUNCHEN EN VRIJE TIJD BIJ DE DOM
15.00 UUR 
KEUZEMOGELIJKHEDEN:
- VRIJE TIJD
- BERLIN DISCOVERY TOUR MET DE 
 BUS (2 UUR MET GIDS)
- 1 UUR DURENDE BOOTTOCHT OVER 
 DE SPREE GEVOLGD DOOR EEN 
 VRIJE TIJD IN BERLIN MITTE
- STASI-MUSEUM
- HOLOCAUSTMONUMENT
- CHECKPOINT CHARLIE/
 TOPOGRAPHIE DES TERRORS
17.30 UUR 
GEZAMENLIJK DINER IN VERSCHILLENDE 
RESTAURANTS IN BERLIJN 
19.00 UUR 
VERTREK NAAR DE GEDÄCHTNISKIRCHE 
VOOR HET BEVRIJDINGSCONCERT
20.00 UUR 
AANVANG CONCERT, 
MARTIN ZONNENBERG OP ORGEL
21.30 UUR 
EINDE CONCERT / VERTREK TERUG 
NAAR DESSSAU 
CA. 23.30 UUR 
AANKOMST IN HET HOTEL 
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Boottocht over de Spree
Berlijn is als nederzetting aan 
de rivier de Spree ontstaan. 
Niets is dus logischer als deze 
stad ook vanaf het water te 
ontdekken. We verzekeren u dat 
dit een unieke ervaring is die u 
niet zult willen missen. Veel van 
de bekende monumenten zijn 
te vinden op de oevers van de 
Spree of zijn vanaf de boot goed 
zichtbaar.

Afzetlocatie bij het Stasi-Museum
In het Stasi-Museum krijgt u  een idee hoe de Stasi, een hardhandige 
communistische organisatie, opereerde.  Het vertelt zowel de 
geschiedenis van de Stasi als de werkwijze van deze geheime dienst. 
Zo ziet u o.a. de middelen die zijn gebruikt om burgers af te luisteren, 
en dat ging ver. Fototoestellen verborgen achter een knoop van een jas, 
verstopt in een stropdas of afluisterapparatuur in een horloge. U kunt 
het zo gek niet bedenken of de Stasi zette de middelen in om burgers te 
kunnen controleren.

Er wordt in het museum ook uitgebreid aandacht besteed aan het 
verzet tegen het DDR-bewind. Brieven, krantenartikelen en foto’s laten 
zien hoe het protest tegen de DDR-regering en de Stasi vorm kreeg. 
Filmopnamen tonen de laatste dagen van de DDR, de val van de muur 
en de bestorming van het Stasi-hoofdkwartier. Het pronkstuk van 
het museum is het voormalige kantoor van Erich Mielke, minister van 
staatszekerheid.

Entreeprijs
- Volwassenen € 8,- 
- Senioren € 6,- 
- Audiotour in het Engels 
 of Duits € 2,- p.p. 
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Afzetlocatie 
bij het Holocaust-Denkmal 
(Ook in de buurt van de 
Brandenburger Tor en 
Potsdammer Platz) 
Volgens velen één van de meest 
indrukwekkende monumenten 
van Berlijn. Het monument is in 
2005 geopend om de Joodse 
bevolking die in de Tweede 
Wereldoorlog is vermoord te 
herdenken. Het monument 
bestaat uit een groot aantal 
betonnen blokken waar u 
doorheen kunt lopen. Als u 
langs de blokken loopt, zou 
u het gevoel moeten krijgen 
wat de joden hadden in de 
concentratiekampen: de smalle 
paatjes, eindeloze gangen, en 
hoge blokken geven laten u 
gedesoriënteerd voelen. 
Alsof u geen uitweg vindt.

Onder het monument vindt u 
een informatiecentrum vinden 
waar de geschiedenis van 
het joodse volk wordt verteld 
(entree is gratis).

e
xc

ur
si

e
 o

p
tie

s 
B
e
rl
ijn

10 11
e

xc
ur

si
e

 o
p

tie
s 

B
e
rl
ijn



Afzetlocatie bij Checkpoint Charlie 
Checkpoint Charlie, de meest beruchte grenscontrolepost tussen 
Oost- en West-Berlijn. Het is toeristisch en druk, maar ondanks dat toch 
de moeite waard om langs te gaan. 

In het Mauermuseum, gelegen bij de controlepost kunt u lezen over de 
verschillende verhalen over de (gelukte en mislukte) vluchtpogingen. 
En u krijgt in dit museum een beetje het gevoel dat de bewoners van 
het oosten decennialang moeten hebben gehad.

Entreeprijs € 14,50 p.p. / audiotour €5,- p.p.

Vrije tijd bij de Dom
Ook hier is het heerlijk vertoeven. Op loopafstand van de Dom 
bevinden zich wereldberoemde musea. Om enkele te noemen: Alte 
Nationalgalerie, Altes Museum, Bode-Museum, Neues Museum, 
Pergamonmuseum en het DDR Museum.

Of wandel over de beroemde boulevard 'Unter der Linden'. Deze laan 
met zijn sprookjes-achtige naam begint bij de Berliner Dom en loopt 
via het Brandenburger Tor naar Berlin Alexanderplatz, waar ook 
de beroemde Fernsehturm staat. Tijdens uw wandeling komt u vele 
gezellige terrasjes tegen. 

Topographie des Terror
Nabij Checkpoint Charlie (zo’n 
400 meter verder) vindt u 
Topographie des Terrors. Dit 
is een zeer indrukwekkende 
documentatiecentrum met 
betrekking tot de Tweede 
Wereldoorlog. Op deze plek 
broedden de SS en de Gestapo 
de vele wrede methodes uit voor 
de onderdrukking en vervolging 
van de Joden en politieke 
tegenstanders. In de gratis 
toegankelijke tentoonstelling, 
zowel buiten als binnen, wordt 
u herinnerd aan de gruwelijke 
praktijken ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog.
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Donderdag 24 september
Na het ontbijt rijden we 
naar Lutherstad Wittenberg. 
Tijdens een stadswandeling 
door het autovrije centrum 
vertelt onze gids u graag 
meer over de verschillende 
bezienswaardigheden. 
Wittenberg is dé stad van 
Maarten Luther. We vinden hier 
dan ook een belangrijk deel 
van zijn leven terug. Samen met 
zijn vrouw Katharina von Bora 
(Käthe) heeft Luther 21 jaar in 
Wittenberg gewoond. 

Tijdens de rondleiding komt 
u onder andere langs het 
Lutherhuis en de Slotkerk, welke 
u van buiten zult bezichtigen. 
Aan de poorten van de Slotkerk 
spijkerde Maarten Luther zijn 
95 stellingen, gericht tegen de 
aflaathandel van de katholieke 
kerk. De Reformatie was 
geboren. In de Slotkerk bevindt 
zich ook het graf van Luther. Een 
deskundige gids vertelt u tijdens 
een wandeling van ca. 1,5 - 2 uur 
alle historie van deze bijzondere 
stad.
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Na deze wandeling heeft u even 
vrije tijd en gelegenheid om 
te lunchen. ’s Middags maken 
we ons klaar voor ons eerste 
concert in de Stadtkirche van 
Wittenberg. De Stadskerk Onze-
Lieve-Vrouwe te Wittenberg is 
een gotische hallenkerk. 

De kerk geldt als 'moederkerk' 
van de Reformatie en behoort 
tot de Luthergedenkplaatsen 
in Eisleben en Wittenberg, die 
sinds 1996 deel uitmaken van 
het werelderfgoed van de 
UNESCO.

Het diner vindt ’s avonds in 
het hotel plaats. We sluiten 
de dag muzikaal af met een 
mooi avondconcert in één van 
de mooie kerken in Dessau, 
bijvoorbeeld in de Petruskirche. 

ONTBIJT 
09.00 UUR  
VERTREK NAAR LUTHERSTAD 
WITTENBERG 
09.45 UUR 
AANKOMST 
10.00 UUR  
RONDLEIDING O.L.V. GIDSEN 
11.30 UUR
EINDE WANDELING / VRIJE TIJD EN 
GELEGENHEID OM TE LUNCHEN 

14.00 UUR 
CONCERT IN DE STADTKIRCHE 
14.45 UUR 
EINDE CONCERT  
15.15 UUR 
VERTREK TERUG NAAR HET HOTEL
16.00 UUR  
AANKOMST HOTEL 
17.30 UUR 
DINER  

19.00 UUR 
VERTREK NAAR DE KERK IN DESSAU 
20.30 UUR 
AANVANG AVONDCONCERT 
22.00 UUR 
EINDE CONCERT / VERTREK TERUG 
NAAR DE HOTELS 
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Vrijdag 25 september
Alweer de laatste dag van 
de reis. We rijden terug via 
Lutherstad Eisleben. De meer 
dan 1.000- jarige stad staat op 
de lijst van UNESCO en ligt te 
midden van zacht glooiende 
heuvels. Luther is hier geboren 
en ook gestorven. 

Tot de gedenkplaatsen van 
Luther behoren naast zijn 
geboorte- en sterfhuis ook de 
Sint Petrus en Pauluskerk, de 
Sint Andreaskerk en de Sint 
Annakerk en het standbeeld
van hem op de markt. 

We sluiten de reis muzikaal af 
met een inloop concert  in de 
prachtige Petri- en Pauli kerk. 
Na het concert rijden we terug 
naar Nederland waar we in de 
avond zullen aankomen.  

ONTBIJT & UITCHECKEN 
09.00 UUR  
VERTREK NAAR EISLEBEN 
10.30 UUR 
AANKOMST/VRIJE TIJD 
11.30 UUR 
INLOOP CONCERT IN DE PETRI- EN 
PAULI KERK

12.00 UUR 
EINDE CONCERT/NOG EVEN VRIJE TIJD 
OM TE LUNCHEN 
13.30 UUR 
VERTREK TERUG NAAR DE 
OPSTAPPLAATSEN/IEDERE BUS 
ZAL ONDERWEG EEN DINERSTOP 
INPLANNEN

VANAF 21.00 UUR 
VERWACHTE AANKOMSTTIJD 
BIJ DE OPSTAPPLAATSEN 
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WittenbergDessau

Eisleben
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We verblijven in verschillende hotels in Dessau, 
centraal gelegen om de verschillende locaties 
te bezichtigen.

Berlijn
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Days Inn 
By Windham Dessau  
Dit hotel aan de rand van 
Dessau ligt op een prachtige 
locatie in Parkplandschap 
Dessau-Wörlitz, dat op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO 
staat. Het bevindt zich op 
slechts 400 meter van het 
knooppunt van snelweg A9.

De kamers van Days Inn Dessau 
bieden moderne voorzieningen, 
erg mooi en ruim.
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Dormero hotel Dessau  
Het DORMERO Hotel Dessau-
Roßlau ligt in het centrum en 
biedt een restaurant en gratis 
WiFi in het hele hotel. Het is 10 
minuten wandelen naar het 
station, het stadhuis en de rivier 
de Elbe.

Uw kamer in het DORMERO 
Hotel Dessau-Roßlau is van alle 
moderne gemakken voorzien, 
waaronder een minibar. 

U kunt genieten van gevarieerde 
gerechten in het stijlvolle 
restaurant en van een drankje 
in de bar. Bij warm weer kunt u 
ontspannen op het terras.
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Radisson Blu Hotel 
Dit 4-sterrenhotel ligt in het 
centrum van Dessau, dicht 
bij het centraal station. Het 
beschikt over moderne en 
ruime kamers en is de ideale 
uitvalsbasis voor uitstapjes. 
Alle uitnodigend ingerichte 
kamers van het Radisson Blu 
Fürst Leopold Hotel zijn voorzien 
van airconditioning, een grote 
badkamer, comfortabele 
bedden en gratis WiFi.

U kunt zich heerlijk ontspannen 
in het wellnesscentrum van het 
Radisson Blu Fürst Leopold Hotel 
met onder meer een sauna, 
een stoombad, een hot tub en 
een moderne fitnessruimte. Het 
verzorgt tevens cosmetische 
behandelingen (allen tegen 
betaling). 

In het restaurant van het 
Radisson Blu worden heerlijke 
regionale en internationale 
gerechten geserveerd in een 
elegante omgeving. Na uw 
maaltijd kunt u in de stijlvolle JU 
bar of op het mooie zonneterras 
ontspannen met een verfrissend 
drankje.
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De reissom per 
persoon,  met 
verblijf in een 
tweepersoonskamer 
op basis van 
halfpension,  
bedraagt;

In het Days Inn Hotel 
(60 kamers) 
€ 415,-
Toeslag 1 
persoonskamer 
€ 69,- p.p.  

In het Dormero Hotel 
(30 kamers) 
€ 420,-
Toeslag 1 
persoonskamer 
€ 105,- p.p. 

In het Radisson Blu 
Hotel (100 kamers) 
€ 435,-
Toeslag 1 
persoonskamer 
€ 123,- p.p. 
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Inclusief  
- Vervoer per en beschikking 

over comfortabele touringcar 
met minibar en toilet

- 3 hotel overnachtingen in een 
2-persoonskamer

- 3 maal ontbijtbuffet in het 
hotel 

- 3 maal een 3 gangen diner: 
twee keer in het hotel en één 
keer in Berlijn 

- Stadswandeling in Wittenberg 
o.l.v. deskundige gidsen 

- Organisatie van diverse 
concerten en zangmomenten 
incl. huurkosten locatie:

- Inloopconcert in Wittenberg 
- Avondconcert in koorkleding 

in Dessau 
- Kort zangmoment in de 

Berliner Dom 
- Avondconcert in koorkleding 

in de Gedächtniskirche
- Inloopconcert in Eisleben 
- Toeristenbelasting 
- Programmaboekje incl. 

toeristische informatie per  
email 

Opstapplaatsen
Nijkerk, Woerden, Heerenveen, 
Bergen op Zoom, Zwolle en 
Waddinxveen

Exclusief
- Eventuele entrees/

toegangsgelden  
- Lunches en drankjes bij de 

maaltijden (tenzij anders is 
vermeld) 

- Reis en 
annuleringsverzekeringen

- Eenpersoonskamertoeslag
- Reserveringskosten €15,- per 

boeking 

Extra bij te boeken 
- Boottocht over de Spree  
 € 12,50 p.p. 
- Stadstour Berlin Discovery
 Tour o.l.v. een Nederlandstalige 
 gids € 5,- p.p.

Algemeen
De algemene reisvoorwaarden 
van Orpheusreizen Bv. zijn van 
toepassing. 
Betalingscondities volgens 
algemene voorwaarden.
Hotelaccommodatie 
en concertlocaties zijn 
onder voorbehoud van 
beschikbaarheid op de door 
u gewenste data.   

Aanbetaling van € 75,- per 
persoon te voldoen na 
aanmeldingen van de 
deelnemers. Het restantbedrag 
gelieve 6 weken voor vertrek te 
voldoen.  

GGTO reisgarantiefonds
Orpheusreizen bv. is 
aangesloten bij het 
reisgarantiefonds GGTO, 
lidmaatschapsnummer 
1449. De letters GGTO staan 
voor Garantiefonds voor 
Gespecialiseerde Touroperators. 
De aangesloten touroperators 
werken zelfstandig en zijn 
gespecialiseerde direct-sellers.

Zie link: www.stichting-ggto.nl/
html/Aangesloten.asp 

Het reisgarantiefonds GGTO 
wordt erkend door de ANVR: 
Zie link: www.anvr.nl/lists/
nieuws/artikel.aspx?ID=7784

* programmawijgingen 
voorbehouden 

19

Inschrijven
Inschrijven kunt u heel 
eenvoudig via volgende 
website: www.orpheusreizen.
nl of www.martinmans.nl

U kunt natuurlijk ook 
bijgaand inschrijfformulier 
invullen en sturen naar: 
Orpheus Reizen
Postbus 1174
6201 BD Maastricht



Populierweg 32 / 6222 CS Maastricht / Nederland
T +31 (0)6 821 280 01 / info@orpheusreizen.nl

www.orpheusreizen.nl

   


