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Kerstreis Hanzestad Bremen
Vier de kerstdagen in het gezellige Bremen

Vier Kerstmis in het leuke Bremen met overnachtingen en een
uitstekende verzorging in het luxe 4* Radisson Blu Hotel, gelegen
midden in het centrum van deze oude Hanzestad. Tijdens onze
vijfdaagse kerstreis maken we diverse interessante excursies zoals een
stadswandeling langs de bezienswaardigheden, o.a. over het
“kloppend hart” de Marktplatz, De St. Petri Dom, en het schitterende
stadhuis. Ook bezoeken we de Botanische Tuin Botanika en de
beroemde Kunsthalle. Ook proeven we de frisse zeelucht in de
nabijgelegen havenstad Bremerhaven. Tijdens deze reis is er
voldoende vrije om op eigen gelegenheid kennis te maken met
Bremen. In Bremen gaan traditioneel en modern, de levenskwaliteit
van de grote stad en Noord-Duitse gezelligheid hand in hand.
Bremen is de stad van de kleine afstanden. Nergens zijn geschiedenis,
cultuur en lifestyle zo sterk met elkaar verweven als hier – en vaak
maar een klein stukje lopen verwijderd. Geniet van aangename
kerstdagen in Bremen samen met uw medereizigers en Het Zuiden &
Jacobs Reizen.

 

5 dagen vanaf
€ 895,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar
Bremen v.v.

Verblijf 4 nachten in hotel Radisson
Blu te Bremen op basis van
halfpension

Op 24 december een uitgebreid
heiligavond diner (buffet)

Stadsrondleiding in Bremen o.l.v.
lokale gids

Bezoek en entree Botanika

Bezoek en entree Kunsthalle
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Dag 1 - Heenreis Münster en Bremen

Vanuit onze opstapplaatsen rijden we naar de Hanzestad Münster
waar u enige vrije tijd heeft. Bekijk de oude schoonheid van Münster
te zien. die na de Tweede Wereldoorlog in originele staat herbouwd
werden. Verwen uzelf in een stube met een frisse Pinkus, heerlijk
biologisch bier dat hier sinds 1816 gebrouwen wordt. Prost! Daarna
rijden we door naar Bremen naar ons Radisson Blu Hotel Bremen,
waar we de kerstdagen doorbrengen. Diner in het hotel.

Dag 2 - Vrije ochtend, rondleiding en kerstdiner

Iedere ochtend genieten we van een uitgebreid ontbijtbuffet. Bremen
is een fantastische stad! Ongeveer 200 jaar geleden gingen de ezel, de
hond, de kat en de haan met z’n vieren op pad. Hun bestemming: de
grote stad aan de Weser. Ze zouden gelijk krijgen. Bremen, dat samen
met Bremerhaven de kleinste deelstaat van Duitsland vormt, heeft de
charme van een levendige metropool. In de middag heeft u een
rondleiding om Bremen beter te leren kennen. Deze zal u tijdens de
wandeling langs de bezienswaardigheden veel wetenswaardigheden
en tips over de stad vertellen. Deze kerstavond gaat u genieten van
een uitgebreid kerstbuffet. Smakelijk!

Dag 3 - Botanika + bezoek aan de Kunsthalle

Vrolijk kerstfeest! Na het ontbijt gaan we richting Botanika. Bremens
wereld van natuurontdekking. Natuurlijke schoonheid, midden in de
stad. Gelegen op het terrein van het beroemde Rhododendron Park,
kunt u de flora van de wereld zien en fascinerende ontdekkingen
doen op het gebied van biodiversiteit en plantenecologie met een
bezoek aan de botanika. Een unieke sfeer Aziatische landschappen,
een Japanse tuin en een vlinderhuis laten u niet alleen de exotische
natuur en cultuur op een nieuwe manier ervaren, maar ook ons eigen
inheemse ecosysteem. Volg in de kas het pad van de Japanse Tuin,
door het weelderige groen van Borneo en Nieuw-Guinea de Himalaya
in. Originele exposities zoals een gebedsmolen, een Chinees
theepaviljoen en authentieke Boeddhabeelden begeleiden u
onderweg. Er zijn ook tal van exotische soorten rododendrons om van
te genieten. In de middag brengen we een bezoek aan de Kunsthalle
in Bremen. Bewonder meer dan 600 jaar kunst en wisselende speciale
tentoonstellingen in de Kunsthalle Bremen. Opgericht in 1823 door de
burgers van de stad en een van de oudste kunstverenigingen in
Duitsland, blijft de Kunstverein in Bremen (de Bremen Art
Association) een privécollectie. De collectie van de vereniging omvat
opmerkelijke werken van de 14e eeuw tot de moderne tijd.
Permanente tentoonstelling zijn Europese schilderijen van de
middeleeuwen tot heden, beeldhouwkunst van de 16e tot de 21e
eeuw en een uitgebreide grafiekcollectie. De gevarieerde collectie
omvat werken van meesters als Masolino en Dürer, Monet en Van

Bezoek en rondleiding door een
lokale gids in Visstad Ahoi
Bremerhaven

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Gogh, Beckmann, Cage en Paik. Vervolgens rijden we terug naar ons
hotel voor het diner. Eventueel kunt u na het diner een bezoek
brengen aan St. Petri Dom: Thomas Messe. Deze sluit om 20.00 uur.

Dag 4 - Bremerhaven

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Bremerhaven. Oftewel
Visstad Ahoi. Ontdek de maritieme charme van de havenstad
Bremerhaven en geniet van de verkwikkende effecten van de frisse
zeelucht. Eerst op uw reisroute is een stop bij de Schaufenster
Fischereihafen, letterlijk het venster naar de vissershaven. Hier in deze
traditionele haven verkent u een boulevard met historische schepen,
visrokerijen, restaurants en uitnodigende tavernes. Daarna kunt u een
wandeling maken langs de Weserdijk of in willekeurige volgorde een
bezoek brengen aan het Duitse Scheepvaartmuseum, het Duitse
Emigratiecentrum, het Klimahaus of de dierentuin van Bremerhaven.
Voordat u terugkeert naar Bremen, krijgt u in de bus een rondleiding
door de oude en nieuwe havens. Onderweg laat onze gids u de
langste kade langs de rivier van Europa zien, het Columbus-
treinstation dat de cruiseschepen bedient en de containeruitkijktoren,
die uitzicht biedt over de hele haven. Maritieme charme en
oceaanstomers ahoi! Daarna rijden we terug naar ons hotel waar u
dineert.

Dag 5 - Dortmund en thuisreis

Helaas komt er weer een einde aan de kerstreis. Na het ontbijt laden
we de koffers in en gaan weer richting Nederland. Onderweg maken
we een stop in Dortmund, waar u enkele uurtjes vrije tijd heeft.
Dortmund is een populaire stad onder toeristen. Dit heeft de Duitse
stad vooral te danken aan haar charme. De bruisende winkelstraatjes,
de prachtige haven en de gezellige cafeetjes zijn kenmerken voor de
stad. Daarna rijden we terug naar onze uitstapplaatsen en komt er
een einde aan de kerstreis.

Hotelinformatie

Hotel Radisson Blu Bremen****

Verblijven midden in het centrum van Bremen! U overnacht in één
van de elegante kamers van het met 4 sterren bekroonde Radisson
Blu Hotel Bremen. Het restaurant en de bar in de lobby vormen het
culinaire hart van het hotel en staan garant voor gezellige
avonden. Het Radisson Blue Bremen ligt in de historische
Böttcherstraße, een uitstekende uitvalsbasis voor het te voet
verkennen van de oude binnenstad van Bremen. U wandelt in minder
dan 3 minuten naar het gotische stadhuis van Bremen en het
standbeeld van de stadsmuzikanten van Bremen. U zult hier heerlijk

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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verblijven!

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 195,-

Hotel website: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/r...
Hotel adres: Radisson Blu Hotel, Bremen, Böttcherstraße, Bremen,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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