
Met vertrouwen op reis!

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

Impressies langs de Duitse Oostzeekust
Met verblijf in 4* hotels in Hanzestad
Wismar, op schiereiland Rügen en autostad
Wolfsburg 

Tijdens deze 6-daagse reis bezoekt u Duitslands grootste en meest
gevarieerde schiereiland Rügen. Bewonder de steile krijtrotsen vanaf
het water, slenter door de fotogenieke badplaats Binz en ontdek de
groene landschappen van het binnenland. Onderweg naar Rügen
brengt u een bezoek aan Hanzestad Wismar, waar u een rondleiding
door de UNESCO Werelderfgoedlijst-binnenstad volgt. De pleinen
omgeven door herenhuizen met trap- en klokgevels ademenen
historie. 

Aan het eind van de rondreis bezoekt u Duitslands jongste stad,
Wolfsburg. Dé geboorteplek van de Volkswagen, die onlosmakelijk
met het straatbeeld van de stad verbonden is. 

U maakt deze reis geheel in onze comfortabele touringcar. U kunt op
diverse opstappunten in Limburg instappen. Ook de accommodatie
hebben wij al voor u geregeld. Tijdens deze rondreis verblijft u in drie
comfortabele hotels, waar u ‘s avonds ook zult dineren. Bekijk het
dagprogramma voor een reisoverzicht per dag.

Dag 1 - van Limburg naar Wismar

6 dagen vanaf
€ 995,- p.p.

Vertrekdata
22 september
2023

€995

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

2 overnachtingen in hotel Park Inn by
Radisson Wismar op basis van
halfpension

2 overnachtingen in Parkhotel Rügen
op basis van halfpension

1 overnachting in hotel Leonardo
Wolfsburg

2 uur durende rondleiding onder
leiding van een gids in Wismar
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Uw avontuur begint op een van onze opstapplaatsen in Limburg. Stap
in de comfortabele touringcar en ontmoet uw enthousiaste chauffeur
en medereizigers. Deze eerste reisdag geniet u vanuit uw
comfortabele stoel van het Duitse landschap. We maken diverse stops
onderweg, zodat u uw benen kunt strekken en versnaperingen kunt
halen. Aan het eind van de middag arriveren we bij hotel Park Inn by
Radisson Wismar in de noord-Duitse Hanzestad. Hier pakt u uw
koffers uit, frist u zich op en schuift u aan tafel voor het diner. U
verblijft twee nachten in dit moderne hotel.

Dag 2 - een rondleiding door Wismar

Na een ontbijt in het restaurant zal een gids u rondleiden door
Wismar. Twee uur lang ontdekt u de hoogtepunten van deze stad, die
ooit de bakermat van de Hanze was. Wismar was één van de
succesvolle steden in het Hanzeverbond en die rijke geschiedenis is
goed bewaard gebleven in prachtige panden. De historische
binnenstad met haar gevarieerde klok- en trapgevels staat samen
met die van Stralsund op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Tussen de
imposante kerken en statige herenhuizen is het net alsof u zich in een
openluchtmuseum bevindt. Na de rondleiding heeft u uitgebreid de
tijd om Wismar te ontdekken voordat u voor het diner terugkeert
naar het hotel. Slenter door de haven, ontspan op een gezellig terras,
bezoek lokale winkels of struin zelfstandig langs nog meer historische
bezienswaardigheden. 

Dag 3 - naar de badplaats Binz op het eiland
Rügen

Nadat u ontspannen ontbeten heeft, brengt u uw koffers naar de
touringcar en stapt u in. In zo’n twee tot drie uur tijd brengt onze
chauffeur u naar het eiland Rügen. Dit grootste eiland van Duitsland
ligt in de Oostzee. U vindt er prachtige natuur, witte zandstranden en
pittoreske plaatsen zoals Binz. Deze badplaats met ruim vijfduizend
inwoners wordt door de Duitsers Ostseebad Binz genoemd. U ontdekt
de plaats, die verrassend veel aan Scheveningen doet denken, tijdens
een twee uur durende rondleiding. Statige witte gebouwen liggen
aan het hagelwitte zand. Wandel over de promenade en de pier en
geniet van het Oostzee-vakantiegevoel. Na een dagje badplaats pakt
u uw koffer uit in Parkhotel Rügen, waar u twee nachten blijft logeren.
De koks van het hotel bereiden een smakelijk diner voor u.

Dag 4 - een tour over Rügen

Kies vandaag voor een goed vullend ontbijt, want we gaan een hele
dag op pad. Rond 9.00 uur vertrekt de bus naar Sassnitz, een plaats op
het eiland waar de gebouwen opvallend wit zijn. Daar stapt u naar
een korte wandeling aan boord voor een boottocht (zit bij de prijs

2 uur durende rondleiding onder
leiding van een gids in Binz

Grote Rügen tour onder leiding van
een lokale gids

Boottocht langs de krijtkust

Arkonabahn

Toeristenbetaling

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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inbegrepen) langs de krijtkust. Anderhalf uur lang geniet u van de
beste uitzichten op de imposante krijtrotsen van het Nationalpark
Jasmund. De hoogste van de rotsen, de Königsstuhl, is 120 meter
hoog. Na terugkomst in de haven stapt u in de bus naar het
schiereiland Wittow. Het Arkonabahn-treintje brengt u vanaf hier naar
Kaap Arkona. U wandelt 1,5 kilometer van de krijtrots-kaap langs de
steile kust naar het vissersdorp Vitt. Wandel tussen de fotogenieke
witte huisjes, voordat u met het treintje en de bus weer naar het hotel
gaat voor het diner.

Dag 5 - aankomst in Wolfsburg

Vandaag reizen we naar de laatste bestemming van deze reis:
Wolfsburg. Deze stad ten westen van Hannover is met een leeftijd van
75 jaar de jongste Duitse stad. Tijdens uw zelfstandige wandeling door
de stad ziet u dan ook relatief moderne gebouwen in de Plattenbau-
stijl. Adolf Hitler bouwde voor het ontwerp van de Volkswagen en nog
altijd is de invloed van dit automerk in de stad terug te zien. Bezoek
het Volkswagen Auto Museum of het Volkswagen-themapark
Autostadt. De stad heeft meer te bieden dan auto’s en ook een
bezoek aan het kunstmuseum en de lokale parken is de moeite
waard. Wanneer u uitgekeken bent, kunt u aanschuiven voor het
diner in het Leonardo hotel Wolfsburg, waar u ook de nacht
doorbrengt.

Dag 6 - terug naar Limburg

Geniet tijdens uw ontbijt van de laatste uren in Wolfsburg. Daarna is
het tijd om de koffers te pakken en een plek te zoeken in de
touringcar. Met onderweg diverse stops reist u steeds verder bij de
Duitse Oostzee vandaan en komen de Limburgse heuvels weer in
zicht.

Hotelinformatie

4-sterrenhotel Park inn by Radisson Wismar

Het Park Inn By Radisson Wismar ligt pal aan de historische haven, op
korte wandelafstand van de oude stad, die op de werelderfgoedlijst
van de UNESCO staat. Het biedt een gezondheids- en
fitnesscentrum. De kamers zijn ingericht in de stijl van een
scheepshut. Alle kamers zijn voorzien van een kingsize bed, thee- en
koffiefaciliteiten, een regendouche en gratis breedband-WiFi. Het
Park Inn By Radisson Wismar verzorgt elke ochtend een uitgebreid
ontbijtbuffet. In de bar zijn diverse consumpties verkrijgbaar.

Hotel verzorging: Halfpension

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25
personen

Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Eenpersoonskamer (gehele reis): € 281,-

Hotel website: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/p...
Hotel adres: Park Inn by Radisson Wismar, Alter Holzhafen, Wismar,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Parkhotel Rügen ****

Dit familievriendelijke 4-sterrenhotel staat in Bergen, op het Oostzee-
eiland Rügen. Parkhotel Rügen heeft moderne spafaciliteiten, gratis
WiFi en een restaurant. Parkhotel Rügen beschikt over ruime kamers
met bedden van hoge kwaliteit, een zitgedeelte en er staat een groot
bureau. Het Alea wellnesscentrum beschikt over een sauna, een
stoombad en een ruime keus aan
schoonheidsbehandelingen. Restaurant Orchidee serveert
traditionele gerechten uit Rügen. U kunt zich ook ontspannen op het
zomerterras en in de Bar Störtebeker. Parkhotel Rügen ligt dicht bij
alle belangrijke bezienswaardigheden van Rügen, waaronder Kaap
Arkona.

Hotel verzorging:

Hotel website: https://parkhotel-ruegen.de/
Hotel adres: Parkhotel Rügen, Stralsunder Chaussee, Bergen auf
Rügen, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Leonardo Wolfsburg ****

Leonardo Hotel Wolfsburg City Center, dat in 2018 een ingrijpende
renovatie heeft ondergaan, is een strak, modern hotel en de ideale
plek om te verblijven tijdens een bezoek aan deze Noord-Duitse stad.
Wolfsburg staat bekend als de geboorteplaats van Volkswagen. Het is
een centrum van wetenschap en innovatie dat zijn industriële erfgoed
symboliseert met een toekomstgerichte blik en populaire attracties
zoals pretpark Autostadt, het Auto Museum en het futuristische
Phaeno Science Centre, ontworpen door Zaha Hadid.

Leonardo Hotel Wolfsburg City Center is een ruim en modern hotel
met alle faciliteiten die u u maar kunt wensen. Er is een groot
binnenzwembad, een sauna, een stijlvolle, open lobbybar waar de
hele dag door diverse heerlijke maaltijden geserveerd worden, en
comfortabele kamers die aan al uw wensen voldoen. Het hotel is
zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed te bereiken.
Het ligt op loopafstand van het treinstation en er is
parkeergelegenheid. Als u de stad wilt verkennen, dan zit u hier ook
op een goede plek. Het Kunstmuseum Wolfsburg ligt op twee
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minuten loopafstand en ook het bezoekerscentrum van Volkswagen
en het Phaeno Science Center liggen vlakbij. Op slechts 3 km vanaf
het hotel vindt u de Volkswagen Arena, waar u het voetbalteam van
VfL Wolfsburg kunt zien spelen.

Hotel verzorging:

Hotel website: https://www.leonardo-hotels.nl/wolfsburg/leon...
Hotel adres: Leonardo Hotel Wolfsburg City Center, Rathausstraße,
Wolfsburg, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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