Rügen II
6-daagse busreis naar Rügen, Duitsland
19 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
• Festspielherbst Rügen: najaarsfestival op hoog niveau
• Artists in Residence: Armida Quartett
• Rügen: het charmante eiland in de Oostzee met ongerepte natuur
• Badplaats Binz met historische Fin de Siècle badarchitectuur
Dinsdag 19 oktober reizen we per touringcar naar Rügen, het eiland in de Oostzee vol rust en
ongerepte vergezichten.
Woensdag 20 oktober treden we in de voetsporen van vorst Wilhelm Malte I. Begin 19e eeuw
liet de vorst zijn residentie bouwen in Putbus wat het stadje zijn vorstelijke allures gaf. Het
kasteel is er niet meer, het jachtslot van de vorst bestaat nog wel: in classicistische stijl
opgetrokken en met een adembenemend panoramisch uitzicht over grote delen van Rügen. We
openen deze reis naar de Festspielherbst in Theater Putbus met het Armida Quartett, ‘artistst in
residence’. Samen met bevriende musici spelen zij werken van Schönberg (Verklärte Nacht),
Mendelssohn Bartholdy, Brahms en Richard Strauss. Het gedicht Verklärte Nacht is van
Richard Dehmel, wiens teksten Schönberg al eerder had gebruikt. Dehmel behoorde rond de
eeuwwisseling tot de beroemdste Duitse dichters. Zijn gedichten ademen een sfeer van
Jugendstil en zijn vaak erotisch geladen.
Donderdag 21 oktober bezoeken we Binz, een prachtige 19e-eeuwse badplaats met zijn
typische witte paviljoens en villa’s. In de Kurhaus-Saal Binz kunt u tijdens met concert met de
titel Lieder ohne Worte werken horen van Weill, Waits en Schubert door trombonist Frederic
Belli, pianist Nicholas Rimmer en percussionist Johannes Fischer.
Vrijdag 22 oktober bezoeken we Stralsund, de toegangspoort tot Rügen. De luister en rijkdom
van de Hanze in de 14e eeuw zijn bijna nergens zo aanschouwelijk als in het historische
stadscentrum van Stralsund. De plattegrond van de stad is sinds de middeleeuwen nauwelijks
veranderd en ook de gebouwen uit de tijd van de baksteengotiek zijn grotendeels behouden
gebleven. Tijdens de ‘Abend der Kammermusik' in de Marstall Putbus bieden het Armida

Quartett & Friends u muziek van Mozart, Dean (Madame ma bonne sœur) en Schubert (Octet).
Zaterdag 23 oktober varen we naar de Königsstuhl waar de indrukwekkende krijtrotsen van
Rügen liggen. Hier kunt u zien wat schilder Caspar David Friedrich zo imponeerde. De witte
oplichtende rotsen rijzen tot 100 meter boven zeeniveau omhoog en contrasteren heftig met het
blauwe water en de groene beukenbossen. In de Marstall Putbus brengt pianist Sebastian
Knauer een ode aan Gershwin met onder meer Rhapsody in blue.
Zondag 24 oktober keren we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.295,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 75,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Verklärte Nacht

€ 49,00

Lieder ohne Worte

€ 39,00

Abend der Kammermusik

€ 39,00

American Dream

€ 28,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Rügen v.v. en vervoer ter plaatse
• 5 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Badehaus Goor in
Lauterbach
• 5 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Hengelo (lees hier
meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, bijdrage
Calamiteitenfonds, overige maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard
In verband met de corona-maatregelen is Amsterdam-Sloterdijk tijdelijk geen opstapplaats.
Reizen in en na coronatijd
MUSICO

Reizen

volgt

het

reisadvies

van

Buitenlandse

Zaken.

Mocht

uw

vakantiebestemming de komende zomer toch nog een oranje reisadvies hebben, dan
voeren wij de reis niet uit en ontvangt u de reissom terug. Individuele kosten die
voortvloeien uit verplichte corona-maatregelen (bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een
test), komen voor rekening van de reiziger.
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MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

