BUSREIZEN 2020

Beste (aanstaande) reisgenoten

VOOR U LIGT ONZE NIEUWE REISBROCHURE BUSREIZEN 2020.
Zorgeloos op reis!

Dat is het motto van Birwa Tours. Een betrouwbare
reisorganisatie die service en kwaliteit hoog in het vaandel
heeft. Wij hebben ook dit jaar weer een aantal reizen voor
u samengesteld, waarbij u zorgeloos kunt genieten van alle
programmaonderdelen. Vervoer vanuit uw opstapplaats in
Friesland, verblijf in uitstekende 3- of 4-sterrenhotels, alle
excursies zijn bij de prijs inbegrepen, net zoals ontbijt, lunch
en diner, waar vanzelfsprekend ook een consumptie bij
inbegrepen is. Dit alles onder leiding van onze zeer ervaren
chauffeurs, die de gehele reis uw gastheer of gastvrouw zijn.
Het rustige tempo en de met zorg uitgezochte
programmaonderdelen zorgen ervoor dat onze reizen ook
uitermate geschikt zijn voor mensen die wat minder goed ter
been zijn. Verwenreizen noemen wij dit.

Verrassende dagtochten

Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een dagje uit in plaats
van een midweek of langer, bent u bij Birwa Tours ook
aan het juiste adres. Wij bieden namelijk een divers
dagtochtenprogramma aan, welke u als bijlage in deze brochure

Sleeswijk-Holstein

kunt vinden. Elke keer andere verrassende bestemming om er
voor u steeds weer een feestje van te maken. De uitgebreide
reisomschrijvingen van onze dagtochten, kunt u vinden op onze
website www.birwa.nl. Tevens voor de dagtochten geldt: alle
programmaonderdelen zijn bij de prijs inbegrepen! En bij ons
betaalt u géén administratiekosten.
Met Birwa Tours kunt u zorgeloos op reis:
-	Speciaal samengestelde reizen voor de 55-plusser
-	Geen verrassingen achteraf: alles is bij de prijs inbegrepen
-	Zeer ervaren chauffeurs
-	Opstappen in Friesland
-	Geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn,
tenzij anders aangegeven
-	Zeer modern en goed onderhouden wagenpark
Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van onze
reisbrochure en begroeten u graag op één van onze
prachtige vakantiereizen of dagtochten!

Team Birwa Tours

5-DAAGSE STANDPLAATSREIS

29/06 - 03/07

WIST U DAT IN DE DUITSE DEELSTAAT SLEESWIJK-HOLSTEIN VOLGENS DE LUCKY ATLAS
DE GELUKKIGSTE MENSEN LEVEN? TIJDENS DEZE REIS ZULT U OOK GELUKSMOMENTEN
ERVAREN! IN HET NOORDELIJKE DEEL VAN DUITSLAND, GRENZEND AAN DENEMARKEN,
BEZOEKEN WE DE HAVENSTEDEN LÜBECK EN KIEL, KUNT U STRANDWANDELINGEN
MAKEN IN LABOE EN TRAVEMÜNDE EN HEERLIJK GENIETEN VAN EEN 5-MERENCRUISE.
DAG 1: MAANDAG 29 JUNI Na de ophaalroute rijden we richting Groningen. Tijdens de eerste
stop kunt u onder het genot van een kop koffie met wat lekkers kennis maken met uw reisgenoten.
Dan gaan we op weg naar Duitsland. Onderweg gaan we aan tafel voor de lunch. In de namiddag
arriveren we bij ons standplaatshotel in Lübeck.
DAG 2: DINSDAG 30 JUNI Deze dag is gewijd aan Kiel, de hoofdstad van de deelstaat
Sleeswijk-Holstein en aan de badplaats Laboe. Onder leiding van een Nederlandstalige gids
brengen we eerst een bezoek aan Laboe, gelegen aan de Oostzee. Bezienswaardigheden zijn
de pittoreske jachthaven, de U-boot 995 en het Marinemonument. Na de lunch gaan we met
de veerboot van Laboe naar havenstad Kiel. Door de welvaart die door de eeuwen heen hier
is ontstaan met de handel en de visserij is Kiel uitgegroeid tot een indrukwekkende stad.
De gids kan ons hier alles over vertellen.
DAG 3: WOENSDAG 1 JULI Na het ontbijt gaan we Lübeck verkennen. Lübeck was ooit één van de
belangrijkste handelssteden van Europa en tevens één van de leden van de machtige Hanzebond.
In het uit rode bakstenen opgetrokken historische stadshart bewonderen we onder meer de
Marienkirche en de stadspoort Holstentor. Bij Konditorei Niederegger kunt u kennis maken met
het voortreffelijke marsepeingebak waar de stad om bekend staat. ‘s Middags brengen we een
bezoek aan Travemünde. Wandelend langs de boulevard kunt u schepen en boten van alle soorten
bewonderen. Typische visserscafé ’s en de historische vuurtoren wachten u op. Ook ligt hier
de viermaster Passat voor anker, een voormalig koopvaardijschip. Tijdens een bezoek aan het
museumschip krijgt u een idee hoe het was om te dienen aan boord van dit elegante schip.
DAG 4: DONDERDAG 2 JULI Vandaag nemen we u mee door het prachtige landschap van
natuurpark Holstein Zwitserland. U kunt prachtige herenhuizen, mooie dorpjes, oude molens,
beukenbossen en glinsterende wateroppervlakken verwachten. Het hoogtepunt van de excursie
is een 5-merencruise. Geniet van de rustige schoonheid van het bos en het heuvelachtige
waterlandschap met mooie baaien en kleine eilandjes.
DAG 5: VRIJDAG 3 JULI Na het ontbijt gaan de koffers in de bus en beginnen we aan de terugreis.
Vanuit Lubeck rijden we naar Hamburg. Daar gaan we aan boord van een Barkasse voor een
havenrondvaart. We laten ons meevoeren langs alle bezienswaardigheden van de haven.
Dan vervolgen we onze reis in de bus en gaan we richting Friesland. Eerst nog aan tafel voor
een lekker afscheidsdiner, waarna we u terug brengen naar de plaats waar u bent opgestapt.

REISINFORMATIE
Reis : Sleeswijk-Holstein, Duitsland
5-daagse standplaatsreis
VERTREK: maandag 29 juni 2020
RETOUR: vrijdag 3 juli 2020
KOSTEN VOOR DEZE VERWENREIS
Vroegboekprijs:
€ 829,00 p.p.
Boekingen na 1 april 2020:
€ 859,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer:
€ 79,00 p.p.
HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel:
***Hotel Tryp by Wyndham, Lübeck
Faciliteiten: Bar, restaurant, lift, gratis WiFi
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet,
televisie, 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
• Veerboot Laboe – Kiel
• 3 dagen Nederlandstalige* gidsbegeleiding
• Bezoek Konditorei Niederegger
• Entree museumschip Passat Travemünde
• 5-merencruise
• Havenrondvaart Hamburg
• Afscheidsdiner
*Nederlandstalige gids onder voorbehoud. Deze kan
pas bij vertrekgarantie worden geboekt. Eventuele
Duitstalige gids wordt vertaald door onze chauffeur.
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