8 DAAGSE BUSREIS NAAR N-DUITSLAND EN KOPENHAGEN
zaterdag 17 augustus 2019 – zaterdag 24 augustus 2019
PROGRAMMA:
Heenreis
We vertrekken vanuit Veldhoven en komen aan het einde van de middag in Güstrow aan.
Rostock en stoomlocomotief
In Rostock verkennen wij onder leiding van een gids het centrum
van deze stad. In Bad Doberan bezoeken wij de oude kloosterkerk
om vervolgens per stoomtrein af te reizen naar de badplaats
Kühlungsborn waar gelegenheid is om wat rond te slenteren of uit
te waaien langs het strand.
Eiland Rügen
Het bijzondere eiland Rügen kent vele gezichten zoals romantische
19e-eeuwse stadjes waarvan er enkele door lange pieren,
‘Seebrücken’, tegen de zee worden beschermd. Rügen is ook
bekend door het immens grote vakantieoord dat Hitler heeft laten
bouwen, zo’n 4,5 km lang en 6 verdiepingen hoog! Naast een
bezoek aan het eiland Rügen maken we vandaag ook een prachtige
boottocht langs de krijtrotsen.
Natuurtocht en Waren-Müritz
Na het ontbijt rijden we door het mooie landschap en passeren diverse kleine dorpjes uit de vroegere
DDR. We bevinden ons in het merengebied van Mecklenburg en bereiken het gezellige plaatsje
Waren-Müritz.
We maken een boottocht door de vele meren. Onderweg is er gelegenheid om leuke ouderwetse
vissersplaatsjes te bezoeken, en er kan ergens een lunch worden genuttigd. Tijdens de boottocht is er
een grote kans om de grootste Europese roofvogel, de zeearend, te spotten. Ook de visarenden zijn
hier talrijk. We bezoeken ook de havenstad Waren aan de Müritz.
Wismar en Schwerin
Een bezoek aan Schwerin, de stad van de zeven meren. Het slot
van Schwerin is het symbool van de stad, sprookjesachtig gelegen
op een eiland tussen de Schweriner See en de Burgsee. In de
middag rijden we naar de Hanzestad Wismar met zijn
gerestaureerde burgerhuisjes, de romantische, oude haven en de
typische baksteen-gothiek bouwstijl.
Lübeck en Holsteinische Schweiz
Via een mooie route door de Holsteinische Schweiz rijden naar het
naburige Bundesland Schleswig-Holstein. In de middag bezoeken we
de historische binnenstad van Lübeck.
Aan het begin van de avond gaan we in het even verderop gelegen
Travemünde aan boord van de nachtboot nachtferry, voor de
overtocht naar Trelleborg, Zweden.

Kopenhagen
Na ontscheping rijden wij via de Öresundsbron, de brugtunnelcombinatie, die het Zweedse Malmö met Denemarken
verbindt naar Kopenhagen. Onder leiding van een
Nederlandstalige gids maken we kennis met de Deense hoofdstad
waarbij de Kleine Zeemeermin, Amaliënborg en de oude haven
Nyhavn niet mogen ontbreken. We gaan genieten van een typisch
Deense lunch: Smörrebröd. De middag heeft u vrij te besteden in
Kopenhagen. Aan het beging van de avond schepen wij ons weer in
voor de oversteek naar Travemünde.
Terugreis
Tijdens de terugreis sluiten wij in de omgeving van Osnabrück de reis af met een maaltijd.

