Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Hamburg & Hanzesteden
Maritieme wereldstad Hamburg en

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 679,- p.p.

Hanzegeschiedenis
Tijdens deze nieuwe reis combineren we de Hanze geschiedenis van
Bremen en Lübeck, met de gezelligheid en unieke sfeer in maritieme
wereldstad Hamburg waar we verblijven. Hamburg kent een bruisend
centrum met veel cultuur- en culinair gebeuren: elegante
winkelpassages, oeverpromenades om te flaneren, proeven
in delicatessenzaken, vele gezellige kneipen, ruim 50 theaters en het
concertgebouw Elbphilharmonie.

Dag 1 - Heenreis - Bremen
Vanuit uw opstapplaats in Limburg rijden wij, met een pauze
onderweg, naar het historisch centrum van de Hanzestad Bremen.
Deze namiddag kunt u op eigen gelegenheid op verkenning gaan en
kunt u op korte loopafstand genieten van de vele
bezienswaardigheden, zoals het middeleeuwse stadhuis, de vier
Bremer stadsmuzikanten en het Roland standbeeld aan de grote
markt, of de Sankt Petri Dom. Het oudste stadsdeel van de Hanzestad
Bremen
is
het
“Schnoorviertel”,
met
o.a.
het
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Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
Audiosysteem (oortjes)
Verblijf 4 nachten o.b.v. halfpension
in 4* Best Western Plaza Hotel in
Hamburg-Ohlsdorf

Pagina 1

Met vertrouwen op reis!

beroemde Schifferhaus aan de Stavendamm uit 1630. In de late
namiddag vervolgen we onze weg naar ons overnachtingsadres in
Hamburg.

Dag 2 - Hamburg - Elbphilharmonie o.l.v. gids
Na het ontbijtbuffet rijden we naar het centrum van Hamburg. Hier
ontmoeten we onze gids waarmee de stad gaan ontdekken en veel
interessante en nuttige informatie zullen horen. Een herkenningspunt
van de stad is “Der Michel”, de Sint-Michielskerk, een van de mooiste
barokkerken van Duitsland. Typisch Hamburgs is ook de
historische Speicherstadt met het grootste samenhangende complex
pakhuizen in klassieke baksteenarchitectuur ter wereld en is UNESCO
werelderfgoed. We gaan ook naar het moderne Hafencity, met het
nieuwe symbool van de stad de Elbphilharmonie, waar we een
rondleiding krijgen (inclusief reissom). In de namiddag bent u vrij om
een eigen invulling te geven aan uw bezoek aan deze rijke
havenstad. Tussen de prachtige handels- en woonhuizen uit de 17e,
18e en 19e eeuw vindt u vele originele restaurants en cafés.
Winkelliefhebbers kunnen ook hun hart ophalen, zoals in
de Jungfernstieg, de mondaine winkelstraat van de stad, die begint
aan de Binnenalster. En zelfs hier, midden in het centrum, kunt u over
mooie oeverpromenades flaneren. Aan het einde van de
middag rijden we terug naar ons hotel. U kunt ook op eigen
gelegenheid eenvoudig per openbaar vervoer terugreizen naar het
hotel.

Bezoek aan Bremen
Entree + rondleiding beroemde
Elbphilharmonie Hamburg
Rondleiding o.l.v. lokale gids in
Hamburg en Lübeck
Boottocht haven Hamburg
Bezoek aan Münster
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 3 - Lübeck
Vandaag bezoeken we “de Schoonheid van het Noorden”, Lübeck. De
stad ademt nog altijd een middeleeuwse sfeer en het stadsbeeld
wordt
nog
steeds
bepaald
door
cultuurhistorische
bezienswaardigheden zoals de Holstentor, die herinneren aan het
roemrijke verleden van Lübeck als vrije rijks- en Hanzestad. We
maken een rondwandeling o.l.v. lokale gids door het historische
centrum, dat omringd is door torens en water. De namiddag is ter
vrije beschikking in deze leuke stad. En nu u er toch bent, vergeet dan
vooral niet de specialiteit van de stad te proeven en te loven: Lübecker
marsepein.

Dag 4 - Rondvaart Hamburg
Een rondvaart door de haven is een must! Vanaf de aanlegsteigers
varen we tussenin enorme containerschepen, majestueuze
oceaanstomers en luxueuze jachten door, een van de grootste havens
van Europa, een onvergetelijke ervaring. De hele middag is ter vrije
beschikking. Maak nog verder kennis met deze moderne Hanze- en
handelsstad met zijn fascinerende flair. Een tip is ook
het
stadsdeel
Überseequartier,
als
een
kloppend
hart:
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tussen Speicherstadt en haven ontstaat hier een maritieme
beleveniswereld met veel winkels aan een brede boulevard die
doorloopt tot aan het Hamburg Cruise Center. Breng deze laatste
avond ook een bezoek het levendige stadsdeel St. Pauli met
de Reeperbahn. U kunt eenvoudig terugreizen met het openbaar
vervoer naar ons hotel.

Dag 5 - Münster en terugreis
Deze laatste reisdag rijden we vanuit ons hotel naar het centrum van
Münster. Als bisschopszetel, als lid van de Hanze, als universiteitsstad:
Münster heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de regio. De
stad wordt gezien als één van de mooiste van Duitsland. U heeft
voldoende tijd om het idyllische centrum te ontdekken. Lunchen kan
in het Ludgeriviertel, waar tal van cafés, kroegjes en restaurants te
vinden zijn. In de late namiddag terugreis naar Limburg.

Hotel informatie
Best Western Plaza Hotel Hamburg****
We verblijven in dit viersterren moderne hotel, gelegen in het
stadsdeel Ohlsdorf. Alle kamers zijn comfortabel ingericht. ’s
Ochtends wordt een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd. Naast het
hotel ligt het S-bahn station, waarmee u eenvoudig en snel het
centrum bereikt.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (mei 2022): € 150,Eenpersoonskamer (juli en oktober 2022): € 145,Hotel website: https://plazahotels.de/hotel-hamburg-ohlsdorf...
Hotel adres: Best Western Plaza Hotel Hamburg, Alsterdorfer Straße,
Hamburg, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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