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Noord-Duitse Hanzesteden
Deze boeiende rondreis brengt ons langs Bremen, Hamburg, Lübeck, Rostock, Wismar,
Schwerin en Stralsund, waarvan enkele Unesco-werelderfgoedsteden. We trakteren je
op meerdere pareltjes van de baksteengotiek en het rijke verleden van de Hanze. We
besluiten onze reis in de prachtige natuur van Rügen. Dit eiland dankt zijn faam vooral
aan de imposante krijtrotsen. We verkennen Rügen vanop zee en doorkruisen het even
later met een oude stoomtrein met de wonderlijke naam “Razende Roland”.
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:

VAN BAKSTEENGOTIEK
TOT DE MOOIE
STRANDEN VAN HET
EILAND RUGEN

PROGRAMMA
Dag 1 Aankomst op de camping in
Bremen. ’s Avonds kennismaking, welkomstdrink en briefing.
Dag 2 Met openbaar vervoer naar het
centrum van de stad Bremen voor een
wandeling met gids door de binnenstad.
We verkennen er het historisch marktplein, de beroemde Böttcherstraβe en de
sprookjeswijk Schnoor.
Dag 3 Met openbaar vervoer naar de
stad Bremen voor een bezoek aan het
stadhuis o.l.v. een gids. Na de middag
bezoeken we de St. Petri Dom.
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Dag 4 Vrije dag. Tal van suggesties:
een wandeling rond het meer, bezoek
aan het boeiende ‘Universum Science
Center’ of naar de stad voor een verdere verkenning. Ook een bezoek aan
zusterstad Bremerhaven of aan het
kunstenaarsdorp Worpswede zijn
interessante mogelijkheden.
Dag 5 Verplaatsing naar Hamburg.
Bij aankomst vrij om het wildpark
‘Schwarze Berge’ te bezoeken.
Dag 6 Met openbaar vervoer naar het
centrum voor een ware ontdekkingstocht door het kloppend hart van
Hamburg: we maken een boottocht op
de Alster en verkennen de maritieme
wereld met een rondvaart door de haven.
De hop-on/hop-off bus brengt ons langs
andere hoogtepunten van de stad, zoals
de stadswijk St. Pauli met de beruchte
Reeperbahn. Tussendoor verpozen we in
een traditioneel theehuisje.
Dag 7 Busexcursie naar Hamburgcentrum: een gids vergezelt ons op onze
tocht door zowel de Neustadt als de
Altstadt. We houden halt op de markt,
aan het gedenkteken St. Nikolai, de

hoge St. Michaelis kerk en de piepkleine
Krameramtsstuben. In pakhuisdistrict
Speicherstadt nemen we een gepeperd
kijkje in het kruidenmuseum. Vrije
namiddag. ’s Avonds gezamenlijke maaltijd op de camping.
Dag 8 Verplaatsing naar Lübeck,
ook wel de koningin van de
Hanzesteden genoemd.
Dag 9 Met openbaar vervoer naar
Lübeck voor een gegidste stadswandeling. In de door water omgeven oude
binnenstad staat men oog in oog met
de indrukwekkende baksteengotiek.
De namiddag is vrij.
Dag 10 Verplaatsing naar de omgeving
van Schwerin.
Dag 11 Met eigen vervoer naar Wismar
voor een geleid bezoek. Laatgotische
gevels, indrukwekkende bakstenen
kerken en het Fürstenhof herinneren
aan de glansperiode van deze stad. Een
bezoek aan een gezellige Biergarten of
aan een wijnhuis mag er gerust bij.
Dag 12 Met het openbaar vervoer
naar Schwerin, de hoofdstad van
Mecklenburg-Vorpommern, voor een

geleid stadsbezoek. Na de middag
bezoeken we het prachtige kasteel
(met botanische tuin) waar vroeger de
groothertogen van Mecklenburg verbleven. ’s Avonds gezamenlijk etentje.
Dag 13 Vrije dag. Mogelijkheid om het
openluchtmuseum van Mueβ te bezoeken of Schwerin verder te verkennen.
Dag 14 Verplaatsing naar
Markgrafenheide-Rostock aan de
Oostzeekust. Maak eventueel een kleine
omweg langs Bad Doberan.
Dag 15 Met eigen vervoer naar de fiere
en raadselachtige stad Rostock voor een
geleid bezoek aan de mooie marktplaats, de indrukwekkende Mariakerk,
bakstenen gevels en zelfs restanten van
een middeleeuwse omwalling.
Dag 16 Verplaatsing naar Altefähr op
het eiland Rügen aan de Oostzee.

Dag 17 Met de veerboot naar de
Hanzestad Stralsund waar een gids in
originele klederdracht ons de Hanze in
de 14de eeuw doet herleven.
Dag 18 Verplaatsing naar de Duitse
badplaats Göhren, gelegen in de meest
oostelijke punt van het eiland Rügen.
Dag 19 Met eigen vervoer naar
Gager, waar we de boot nemen naar
Peenemünde, berucht als bouwplaats
van de V1. Met een gids bezoeken we
dit bijzonder museum, gehuisvest in
een electriciteitscentrale.
Dag 20 Met de boot langs de hoge
krijtrotsen naar Stubbenkammer en de
Königsstuhl. ’s Middags genieten we van
een plaatselijke specialiteit aan boord.
Op de terugreis stappen we in Binz over
op de ‘Rasenden Roland’, een smalspoortrein die ons terugbrengt naar Göhren.

Dag 21 Vrije dag. Suggestie: Bezoek aan
Kap Ankona en het vissersdorpje Vitt.
’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 22 Einde en individuele terugreis. △

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.097
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 768
alleenreizende:
€ 1.586
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. taksen en excl. elektrici
teit (af en toe volgens verbruik) • busexcursie
Hamburg • openbaar vervoer Bremen (2 d.),
Hamburg, Lübeck, Schwerin • geleide stads
bezoeken Bremen, Hamburg, Lübeck, Wismar,
Rostock en Stralsund • ontdekkingstocht (incl.
2 rondvaarten) Hamburg dag 6 • toegangs
gelden voor stadhuis en St. Petri Dom Bremen,
kruidenmuseum Hamburg, kasteel van
Schwerin en museum Peenemunde • veerboot
Altefähr-Stralsund • boottocht GagerPeenemunde • boot- en stoomtreinexcursie
dag 20 • 4 etentjes (incl. afscheidsetentje) •
welkomstdrink en extra drink • reisbrochure

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Armand Wouters

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 juni 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2019
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