De temperaturen gemiddeld in
oktober aan de Turkse westkust.

Concertreis Turkije 2010

* Overdag rond 21°C
* Nachttemperatuur rond 16°C
* Zeewatertemperatuur van 21°C
* Gemiddeld 8 zonuren per dag
* Maand oktober telt gemiddeld
4 regendagen
Nu de vakanties voor de meesten van ons weer voorbij zijn kunnen we ons
volledig gaan richten op onze concertreis naar Turkije, die we mede in het
kader van ons jubileumjaar binnenkort gaan ondernemen. Het belooft een
fantastische reis te worden waarin twee concerten zijn gepland m.m.v. onze
welbekende fluiter Geert Chatrou. Wegens verhindering van Tom zullen deze
concerten onder leiding staan van Adrie Tempelaars. Wij rekenen tijdens de
voorbereidende repetities op de volledige medewerking van alle musicerende
deelnemers.
Op 17 oktober is een informatieavond gepland voor iedereen die meegaat
naar Turkije. Onderstaand alvast wat globale voorinformatie van wat we
mogen verwachten, maar waarin indien nodig nog wijzigingen mogelijk zijn.

Het reisprogramma in grote lijnen.
Zondag 24 oktober
We vertrekken gezamenlijk per bus
vanaf het verenigingsgebouw naar
Eindhoven Airport./ Eindhoven-Izmir
16.30-21.10 (Corendon Airlines) /
transfer naar het hotel in Kusadasi.
Maandag 25 oktober
Overdag vrij / ’s avonds Turkse
Avond incl. eten, drinken en vervoer.
Dinsdag 26 oktober
Overdag vrij te besteden. ‘s Avonds
repetitie in zaal te Izmir.
Woensdag 27 oktober
Overdag vrij / ’s avonds concert in
grote zaal te Izmir met 1100 plaatsen.
Donderdag 28 oktober
Vrij te besteden.
Vrijdag 29 oktober
Gezamenlijke excursiedag.
Zaterdag 30 oktober
’s Middags concert in zaal te Izmir
met 500 plaatsen.
Zondag 31 oktober
Transfer naar luchthaven Izmir/ IzmirEindhoven 12.40-15.30 (Corendon
Airlines) / gezamenlijk per bus weer
naar het verenigingsgebouw.

Het hotel
We verblijven in het 5 sterren hotel Korumar, in de kustplaats Kusadasi, op basis
van all-inclusive. Het is een prachtig hotel met alle denkbare faciliteiten en ligt direct
aan zee. Het centrum van Kusadasi ligt op ca 2 km en er is een openbare bushalte
op 200 m van het hotel. Er zijn diverse zwembaden en een zonneterras met ligbedden
incl. matrasjes, parasols en handdoekenservice. Een 8 personen tellend entertainment/animatieteam (Duits, Frans, Engels én Nederlands sprekend) vermaakt alle
geïnteresseerde gasten zowel overdag als ’s avonds. (allerlei sport en watersporten,
bingo, cabaret, comedy, dansen, live muziek en nog veel meer).
Voor het vrije gebruik van alle maaltijden en drankjes (excl. Buitenlands gedestilleerd)
zijn er 4 restaurants en 4 bars. Ook is er een discotheek/nachtclub. Zoals gezegd,
een fantastisch hotel met voor ieder wat wils.
Foto’s van het hotel en de directe omgeving te selecteren op de website:
www.korumar.com
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De concerten

De gezamenlijke excursies.
Op vrijdag staat een excursie naar het
huis van Maria, Efese en Sirince op
het programma. We vertrekken om
08.30 uur van het hotel richting het
huisje van Maria. Boven op de berg
Bulbul, vlakbij Efese, bevindt zich een
kapelletje waar ooit het huisje van Maria
moet hebben gestaan. Maria zou de
laatste jaren van haar leven in deze
prachtige omgeving hebben gewoond.
Nu is het een erkend bedevaartsoord.
We blijven daar ongeveer 45 minuten.
Daarna brengen we een bezoek aan
Efese. Als één van de hoogst ontwikkelde steden uit de oudheid had deze
stad eens meer dan 300.000 inwoners.
De bewoners versierden de stad met
prachtige bouwwerken en vereerden
de god Artemis, de godin van de
vruchtbaarheid, die tevens ook de
beschermvrouwe van deze stad was.
De Artemistempel is één van de 7
antieke wereldwonderen. Efese staat
bekend als het grootste openluchtmuseum van het Romeinse Rijk. We blijven
ca 2 á 2,5 uur in Efese en aansluitend
gaan we naar de tempel van Artemis.
De lunch gebruiken we in Selcuc
(open buffet, ca 45-60 min)
Na de lunch gaan we naar Sirince,
een oorspronkelijk Grieks bergdorpje
met 300 inwoners in de bergen. Het
schijnt of de tijd er heeft stilgestaan.
Geniet van het geweldige uitzicht op
de bergomgeving, de wijngaarden, de
oude traditionele huizen, een ortho-

doxe kerk en een Turkse moskee.
Wandel door de kleine straatjes en
ontdek de winkeltjes die de lokale
wijnen verkopen. Vooral de verschillende fruitwijnen zijn een aanrader.
Proef gratis welke fruitwijn het beste bij
je past. We blijven ca 1,5 uur in Sirince
waarna we terug rijden naar het hotel,
aankomst ongeveer tussen 16.00 en
17.00 uur.

Zoals het programma aangeeft zullen
we als harmonie twee concerten
verzorgen, op woensdag en op
zaterdag. Voor de slagwerkgroep
worden aparte mogelijkheden
geregeld, bijvoorbeeld 20-25 min
inpassen in de concerten.
Het repertoire is bij het ter perse
gaan van deze nieuwsbrief nog niet
geheel duidelijk maar zal zo spoedig
mogelijk bekend worden gemaakt.
Mogelijk dat we samen met studenten
van Ecve, de organisatie die deze
concerten mogelijk maakt, gezamenlijk
de stukken Tarkan en het Turkse
Volkslied uitvoeren.

Op maandagavond verlaten we
gezamenlijk per bus het hotel en
bezoeken we een traditionele Turkse
avond. Het wordt een geweldige
avond, rijkelijk voorzien van typisch
Turks eten en drinken en doordrenkt
met de Turkse cultuur. Laat je verassen door alles wat er geboden wordt.
Individuele excursiemogelijkheden.
In het hotel zijn ruime ontspanningsmogelijkheden, maar ook de directe
omgeving heeft veel te bieden. Zo is
daar de Konak Pier waar je heerlijk
kunt winkelen, het strand bij Kusadasi
en de oude bazaar Izmir. De reiscommissie doet er alles aan om tijdens de
informatiebijeenkomst in oktober een
lijst te hebben van de lokale excursiemogelijkheden. Een mogelijkheid is
bijvoorbeeld een bezoek aan Samos.
Samos behoort bij Griekenland en is
een sfeervol eiland. De boottocht duurt
anderhalf uur en de totale excursie is
dagvullend van 9.00 tot 19.00 uur.
Mogelijk is dit voor de liefhebbers een
suggestie voor de vrijdag.

Tot slot.
Zoals jullie zien heeft de
organisatie alles in het werk
gesteld om er een geweldige
reis van te maken, maar we
hebben niet alles centraal
kunnen regelen. Bij aankomst
moet eenieder persoonlijk een
visum aanschaffen á €15,- pp.
Iedereen moet zelf met zijn
eigen paspoort en €15,- naar
de visumdesk om dit persoonlijk
af te rekenen. Wij rekenen op
eenieders begrip.
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