
DAG 1: MAANDAG 26 AUGUSTUS Na de ophaalroute gaan we naar een gezellig restaurant voor 
koffie met gebak. Dan vervolgen we onze reis naar Duitsland. Even voorbij Bremen gaan we aan 
tafel voor de lunch. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de ‘Moorbahn’ voor een wel heel bijzondere 
excursie. We rijden een prachtige route door het veengebied Tister Bauernmoor. Onderweg kunt 
u onder leiding van een deskundige gids genieten van de bijzondere vegetatie en wilde dieren. 
Dan vervolgen we onze reis naar ons hotel in het regionale park Rosengarten, iets ten zuiden van 
Hamburg. Weg van het massatoerisme, maar nog steeds op een perfecte locatie in de buurt van de 
mooiste bestemmingen. 

DAG 2: DINSDAG 27 AUGUSTUS Vandaag brengen we een bezoek aan wereldstad Hamburg. Deze 
fascinerende stad staat bekend om zijn architectuur en de karakteristieke uitstraling. Onder leiding 
van een Nederlandstalige gids maken we een mooie stadsrondrit. We rijden om de ‘Buiten Alster’, 
een enorm binnenmeer dat midden in de stad ligt, we zien het raadhuis uit 1897, komen langst de St. 
Michaeliskirche en natuurlijk vergeten we de Reeperbahn niet. Dan rijden we door richting haven 
en komen langs de Landungsbrücken. Ook ziet u de Speicherstadt, een complex van 19e -eeuwse 
pakhuizen waar vroeger de koloniale waren werden overgeslagen. Na de lunch volgt er een 
havenrondvaart. U ziet de stad nu vanuit een heel ander oogpunt. 

DAG 3: WOENSDAG 28 AUGUSTUS Er staat u een prachtige dagtocht naar de Lüneburger Heide te 
wachten. De De Lüneburger Heide is een van de meest unieke natuurlandschappen in Europa. Dit 
fascinerende natuurgebied en cultuurlandschap strekt zich uit tussen de grote steden Hamburg, 
Bremen en Hannover en tussen de rivieren de Elbe, de Aller en de Weser. Hier vind je nog 
ongerepte rivierdalen, vlakke zandgronden met heide, moeras- en bosgebieden, middelgrote meren 
en authentieke heidedorpjes. Met paard en wagen gaan we een rit maken door dit natuurgebied. Na 

HAMBURG IS DE TWEEDE STAD VAN DUITSLAND EN HEEFT DE GROOTSTE HAVEN VAN 
HET LAND. DRIE RIVIEREN STROMEN DWARS DOOR HAMBURG. ZE NOEMEN HAMBURG 
OOK WEL DE POORT TOT DE WERELD. DEZE GROENE STAD AAN HET WATER HEEFT ZIJN 
FLAIR EN MARITIEME CHARME. U VINDT ER VELE BRUGGETJES, GEZELLIGE STRAATJES 
EN GRACHTEN. MAAR OOK DE NABIJE OMGEVING VAN HAMBURG IS ZEKER DE MOEITE 
WAARD! DAAROM MAKEN WIJ DAGTOCHTEN NAAR ONDER ANDERE DE LÜNEBURGER 
HEIDE EN LÜBECK. GENIET VAN DIT MOOI STUKJE DUITSLAND!
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de lunch brengen we een bezoek aan de Hanzestad Lüneburg. Het prachtige oude centrum met 
mooie vakwerkhuizen kunt u op eigen gelegenheid verkennen. Aan het eind van de middag rijden 
we terug naar het hotel, waar weer een heerlijk diner voor ons klaarstaat. 

DAG 4: DONDERDAG 29 AUGUSTUS We brengen een bezoek aan Lübeck, de koningin van 
de Hanzesteden. De stad, gesticht in 1143, ademt nog altijd een middeleeuwse sfeer en het 
stadsbeeld wordt nog steeds bepaald door cultuurhistorische bezienswaardigheden. Maar 
Lübeck staat ook bekend om de specialiteit: Lübecker marsepein, de zoetste verleiding sinds er 
amandelen zijn. Daarom brengen we ’s morgens een bezoek aan Cafe Niederegger, sinds 1806 dé 
marsepeinfabrikant van Lübeck. We zien de experts aan het werk tijdens een demonstratie, er zijn 
levensgrote marsepeinfiguren te zien en het kleine museum is ook zeker de moeite waard. Dan 
gaan we naar de St. Petri-kerk, welke bekend staat om het geweldige uitzicht vanaf het platform. 
Op 50 meter hoogte kunt u de hele stad overzien en bij heldere weersomstandigheden kunt u zelfs 
de Baltische Zee zien! In de middag kunt u de stad vanaf het water bekijken, tijdens een wel heel 
bijzondere rondvaart. En natuurlijk heeft u ook nog vrije tijd in de Hanzestad. 

DAG 5: VRIJDAG 30 AUGUSTUS We nemen afscheid van ons hotel en Rosengarten. Op de weg 
terug naar Friesland brengen we een bezoek aan kuurplaatsje Bad Zwischenahn, in het mooie 
Ammerland. Na de lunch en wat vrije tijd, maken we een mooie rondrit met het treintje Emma, wat 
vroeger als het ‘Hummeltreintje’ in Hamburg rondreed. Door de straatjes en langs het schitterende 
meer maakt u kennis met dit bijzondere stadje en haar fraaie omgeving. Dan stappen we weer 
in de bus, op weg naar het adres voor het afscheidsdiner, waarna wij u terugbrengen naar uw 
opstapplaats. Wij hopen dat u terugkijkt op een prachtige reis!

REISINFORMATIE
Reis : Hamburg, 5-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 26 augustus 2019
RETOUR: vrijdag 30 augustus 2019

KOSTEN VOOR DEZE VERWENREIS
Vroegboekprijs: € 669,00 p.p.
Boekingen na 1 mei 2019: € 699,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 70,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel Holst, Hamburg-
Rosengarten, Duitsland
Faciliteiten: Bar, restaurant, kegelbaan, 
zwembad, sauna, beauty- en massage salon, 
wijnkelder, terras 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, gratis wifi, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
•  4 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
•  Elke avond 1 consumptie bij het diner
•  5 x lunch(pakket)
•  Elke dag koffie met wat lekkers
•  Rondrit Moorbahn
•  Rondrit met gids Hamburg
•  Havenrondvaart Hamburg
•  Rondrit met paard en wagen  

Lüneburger Heide 
•  Bezoek Cafe Niederegger
•  Bezoek St. Petri-kerk met platform
•  Rondrit treintje Emma Bad Zwischenahn
•  Afscheidsdiner inclusief consumptie
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