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BUSREIZEN 2015 5-daagse standplaatsreis 13/07 - 17/07

Rostock

Maandag 13 juli: Na de ophaalroute hebben we eerst een 

koffiestop. Vervolgens gaat het via Bremen en de havenstad 

Hamburg richting ons hotel in Plau am See, gelegen in het 

Mecklenburgse merengebied. We verblijven in hotel Reke. 

Dinsdag 14 juli: We rijden naar de stad Schwerin, gelegen  

aan de Schweriner See. Onder leiding van een Nederlands-

sprekende gids maken we een rondgang door het prachtige 

slot van Schwerin. Na de lunch volgt een rondrit via de 

havenstad Wismar en door het natuurgebied Sternberger 

Seenlandschaft. In de namiddag keren we terug in Plau am See. 

  

Woensdag 15 juli: We brengen een bezoek aan de stad 

Rostock, gelegen aan de Oostzee. Met een gids maken 

we een rondrit door de stad en nemen we een kijkje in 

het centrum. We gaan ook nog naar de Oostzeebadplaats 

Warnemünde met haar witte zandstrad, de kapiteinshuisjes 

en de bekende promenade.

Donderdag 16 juli: ’s Morgens brengen we een bezoek aan 

het prachtige Müritzeum in Waren. Dit unieke natuurmuseum 

herbergt onder andere Duitslands grootste aquarium met een 

scala aan zoetwatervissen na een korte inleiding kunt u op 

eigen gelegenheid dit bijzondere museum bewonderen. ’s 

Middags maken we een rondvaart over de Müritzsee.

Vrijdag 17 juli: We nemen afscheid van Plau am See en 

rijden naar het ‘Grenzhus’ in Schlagsdorf. Dit informatie-

centrum geeft een een beeld van het leven langs de 

voormalige DDR-grens. We bezoeken ook de plaats waar 

nog een deel van de grens bestaat. In de namiddag gaan we 

aan tafel voor het afscheidsdiner, waarna wij u weer naar uw 

opstapplaats brengen. 

Globaal tussen de havenstad Hamburg en de 
metropool Berlijn ligt de deelstaat Mecklenburg-
Vorpommern. Een gebied met een zeer 
afwisselend landschap: glooiende velden, akkers 
en vruchtbomen langs de wegen, de vele meren 
van de Mecklenburger Seenplatte en prachtige 
steden als Schwerin, Wismar en Rostock. Wij 
nemen u graag mee op reis naar het gebied dat 
jarenlang achter het IJzeren Gordijn lag. 

Mecklenburg -  
Vorpommern
Indrukwekkende natuur

Reisinformatie
Reis 3: Mecklenburg - Vorpommern, 5-daagse standplaatsreis

Vertrek:  maandag 13 juli 2015
Retour: vrijdag 17 juli 2015

Kosten voor deze verwenreis: € 659,00 p.p.
Boekingen vóór 1 april 2015: € 629,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 60,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 45,00 p.p.
Reisverzekering: € 7,50 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension  

incl. de genoemde excursies, entrees enz. 

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hotel Reke, Plau am See (Duitsland)
Faciliteiten: restaurant, lift 

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie, föhn

Rostock


