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

Betoverende Harz en Lichterwelt
Magdeburg
Ontdek het nog onbekende Magdeburg en
Lichterwelt

Eennieuwekerstshopping-bestemmingindefeestmaandDecember,
we gaan de kerstsfeer beleven in Magdeburg en de noordelijke Harz
regio, gelegen op zo’n 450 kilometer van Limburg . Deze bijzondere
Noord-Duitse stad is altijd een reis meer dan waard en biedt cultuur
en veel geschiedenis. Mooi verlichte en versierde kleine, kronkelige
steegjes met vakwerkhuizen en kerken bepalen het stadsbeeld. Een
betere achtergrond voor de kerstmarkten met kerstsfeer kunt u niet
wensen. Tijdens de sfeerrijke adventstijd moet u zeker een bezoek
brengen aan de Magdeburg en de omliggende omgeving met o.a.
het natuurgebied de Harz!

Dag 1 - Limburg - Magdeburg

Nadat alle medereizigers in Limburg zijn opgehaald rijden we naar de
stad Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen-
Anhalt. We arriveren in de loop van de middag. Na aankomst bij ons

4 dagen vanaf
€ 519,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

3 nachten in hotel Ratswaage**** op
basis van logies en ontbijt

2x diner in het hotel

Rondleiding Magdeburg o.l.v.
Nederlandstalige gids

Rondleiding Lichterwelt o.l.v.
Nederlandstalige gids

Rondrit Noordelijk Harz, Huysburg,
Wernigerode, Quedlinburg o.l.v
Nederlands sprekende gids
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hotel in het centrum van Magdeburg heeft u vrije tijd en kunt u de
stad al gaan ontdekken. Als het langzaam donker begint te worden,
maakt u onder leiding van een Nederlandse gids een stadswandeling
door Lichterwelt. Meer dan een miljoen lampjes versieren het
stadscentrum de hele winter door in een unieke lichtwereld. Een
ontstaat een glinsterend wonderland op huizen, lantaarns en op de
pleinen van het stadscentrum. Lichtgevende sculpturen tonen de
geschiedenis van de stad. Na de wandeling volgt diner in het hotel.

Dag 2 - Stadswandeling Magdeburg

Na het ontbijt staat de touringcar voor u klaar om een stadsrondrit te
maken. De Nederlandstalige gids zal u alles vertellen over de
beroemde gebouwen van Magdeburg zoals de Groene Citadel, de
vele facades en Johannis Kirche met een uitgebreid bezoek aan de
Magdeburg Dom met Dom kwartier met onder andere het Onze
Lieve Vrouwenklooster.’s Middags heeft u vrije tijd om op eigen
gelegen gezellig rond te struinen over de kerstmarkt. Meer dan 130
aanbieders van houten speelgoed, kerstboomversiering, glaswerk,
beschilderde zijde en aardewerk zijn er op de historische kerstmarkt
te vinden. Daarnaast worden bezoekers aangetrokken door de ijsbaan
aan de rand van de markt en een middeleeuws badhuis. Diner op
eigen gelegenheid in het centrum van de stad, er zijn tal van
mogelijkheden waar u kunt genieten van de Duitse keuken.

Dag 3 - Wernigrode en Quedlinburg

Vandaag staat een excursie naar de Noordelijke Harz op het
programma en de plaatsen Huysburg, Wernigrode en Quedlinburg.
U maakt een rit door de Harz met mooie uitzichten en bezoek aan de
verschillende vakwerkstadjes. De gids zal u tijdens de excursie alles
over de omgeving en stadjes vertellen. Omstreeks 15.00 uur heeft u
vrije tijd op de kerstmarkt Quendlinburg. Het hoogtepunt van de
adventstijd in de UNESCO-werelderfgoedstad aan de noordelijke rand
van de Harz is de ‘Advent in den Höfen’. Om 17.00 uur bent u weer
terug in Magdeburg en heeft u vrije tijd om bijvoorbeeld de
kerstmarkt naast het stadshuis te bezoeken. Er is dagelijks muziek en
culturele opvoeringen. Deze laatste avond dineren we gezamenlijk in
ons hotel.

Dag 4 - Vrije tijd en terugreis naar Limburg

Na een heerlijk ontbijt in uw hotel laden we de koffers in de
touringcars en rijden we naar de Hanzestad Hannover. Hier heeft u
vrije tijd om het centrum te bezoeken, de bezienswaardigheden te
bekijken en natuurlijk nog even tijd voor het kopen van de
kerstcadeau’s. Rond 15.00u aanvang van dede terugreis naar Limburg
waar u in de loop van de avond arriveert.

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Hotelinformatie

Hotel Ratswaage Magdeburg****

Hotel Ratswaage is een 4-sterrenhotel in het hart van Magdeburg en
ligt op 5 minuten lopen naar de oude binnenstad. De architectuur van
Hotel Ratswaage is een mooi voorbeeld van de Bauhaus-stijl. Alle
kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv en een groot bureau. De
badkamers zijn voorzien van de gebruikelijke faciliteiten. Het hotel
beschikt over een binnenbad. Elke ochtend wordt bij de
accommodatie een ontbijt verzorgd. In het restaurant kunt u
genieten van regionale en internationale gerechten.

Hotel verzorging: Half pension m.u.v. dag 2
Eenpersoonskamertoeslag: € 59,-

Hotel website: https://www.ratswaage.de/de/
Hotel adres: Ratswaagepl. 1-4, Maagdenburg, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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