
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Duits Ost-Friesland
Met eiland Norderney en de Meyer Werft in
Papenburg! 

Deze reis brengt ons naar Ost-Friesland in Noord-Duitsland, met een
gevarieerd excursieprogramma. We verblijven in de residentiestad
Aurich met een leuk centrum, in een perfect verzorgd 4*hotel. Ost-
Friesland is een regio van contrasten, welke wij u laten zien middels
div. excursies onder leiding van een kundige lokale gids. Wat dacht u
van de vissersplaats Greetsiel, het Unesco werelderfgoed
waddeneiland Norderney met cultuur in het westen en ongerepte
natuur in het oosten en het historische Papenburg? Hier ligt ook de
Meyer Werft welke zeer indrukwekkend is, u gaat middels een
rondleiding met gids beleven hoe ‘s werelds grootste cruiseschepen
hier worden gebouwd. Een aanrader voor een paar dagen weg!

Dag 1 - Heenreis 

Onderweg naar onze vakantieplaats Aurich brengen we een bezoek
aan de oude Hanzestad Deventer, hier heeft u tevens de mogelijkheid
om te lunchen. In de namiddag rijden we verder naar ons hotel. Na
het inchecken maakt u gebruik van een goed verzorgd diner. U kunt

5 dagen vanaf
€ 539,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar

4 nachten in hotel Am Schloss**** in
Aurich op basis van halfpension

Hele dagexcursie o.l.v. lokale gids Ost-
Friesland en vissersplaats Greetsiel

Excursie naar het Waddeneiland
Norderney, incl. oversteek per
veerboot, rondrit treintje

Excursie naar de beroemde Meyer
Werft in Papenburg incl. entree en
rondleiding o.l.v. gids
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iedere vakantiedag afsluiten met een drankje in de bar.

Dag 2 - Rondrit Ost-Friesland en Greetsiel

Vandaag gaan wij o.l.v. een deskundige Duitstalige gids op
verkenning door Ost-Friesland. Hierbij brengen wij een bezoek
(tevens korte wandeling) aan de prachtige vissersplaats Greetsiel.
Sinds meer dan 600 jaar is dit reeds de thuishaven van vele
vissersboten, waaronder een vloot van 27 garnalenkotters.

Dag 3 - Norderney

Vanochtend maken we per veerboot de oversteek naar het
Waddeneiland Norderney. Hier aangekomen maken we een rondrit
per toeristentreintje. Daarna een korte wandeling en vrije tijd op dit
bijzondere eiland. Aan het einde van de middag terug naar de haven
van Norderney. Na aankomst op het vasteland rijden we terug naar
ons hotel.

 

Dag 4 - Papenburg met Cruisewerf

Deze ochtend een zeer interessante excursie naar de beroemde
Meyer Werft in Papenburg (incl. reissom). Hier worden de grootste
cruiseschepen ter wereld gebouwd. Rondleiding o.l.v. een lokale gids.
Daarna heeft u tijd om te lunchen in Papenburg. In de namiddag
rijden wij terug naar Aurich, vrije tijd in Aurich. Ons hotel is gelegen
aan het voetgangersdomein in het historisch centrum.

Dag 5 - Bourtange, Zwolle en Thuisreis

Na het ontbijt verlaten we onze vakantieplaats. We rijden naar het
vestingstadje Bourtange, waar we een rondleiding krijgen en bezoek
brengen aan enkele musea (excl. reissom ca. € 9,00 p.p.). U heeft hier
tevens de mogelijkheid te lunchen. Daarna vertrek voor bezoek aan
de Hanzestad Zwolle. U kunt hier eventueel ook dineren. Aan het
begin van de avond rijden we terug naar onze opstapplaatsen.

 

Hotelinformatie

Am Schloss Aurich ****

Een goed gewaardeerd viersterrenhotel (8,7), dat gelegen is aan de
rand van het voetgangersdomein van het oude centrum. Het

Bezoek aan vestingstadje Bourtange
en Hanzestad Zwolle

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Rondleiding Bourtange incl. bezoek
aan enkele musea (ca. € 9,00 p.p.).

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20
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sfeervolle hotel beschikt over prima klassiek ingerichte kamers, heeft
een gezellige bar en biedt gratis WiFi. Iedere dag begint u met
heerlijk ontbijtbuffet en sluit u af met een goed verzorgd diner.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag (februari en oktober): € 35,-
Eenpersoonskamertoeslag (augustus): € 46,-

Hotel website: https://www.hotel-am-schloss-aurich.de
Hotel adres: Hotel Am Schloss Aurich, Bahnhofstraße 1, 26603 Aurich,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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