05-Daagse REIS naar DUITSLAND
Met o.a.: Rhododendronpark, Bloemenroute en Bremen

Net over de grens bij
Nieuweschans ligt het
Ammerland. Een gebied dat
zich kenmerkt door prachtige
tuinen, meren en parken in
een rustgevend en afwisselend
landschap.
Daarnaast vinden we hier een
keur aan zeer interessante
bezienswaardigheden.
We hebben de meimaand voor
deze reis gekozen omdat juist
nu de rhododendrons prachtig
in bloei staan en het werkelijk
één groot kleurenpalet is.
De combinatie met de vele
bonsaikwekerijen, de rest van
het excursiepakket en ons
fijne hotel in Wardenburg
maakt van deze reis een
bijzondere ervaring.

RHODODENDRONS IN
AMMERLAND
1e dag: Maandag
Vanuit Zeeland rijden we na de
koffiepauze en via Utrecht naar
Westerbork, voor een zeer indrukwekkend bezoek en bezichtiging
van het Nationaal monument, de
spoorlijn met de omgebogen rails.
Maar ook staan we even stil bij de
102.000 stenen. Na dit bezoek en
de lunchpauze passeren we de
grens en maken we kennis met het
fraaie Ammerland. Aan het eind
van de middag arriveren we in
Wardenburg voor diner en overnachting.
2e dag: Dinsdag
Door een landschap met vele
bonsaikwekerijen en uiteraard de
weelderig aanwezige rhododendrons rijden we naar de unieke stad
Bremen. Deze in de oorlog ver-

woeste stad is aan de hand van
originele blauwdrukken herbouwd.
Nu staan zelfs delen in het centrum
als de Schnoor en de gebouwen in
de Weser renaissance op de
UNESCO-lijst voor werelderfgoed.
Uiteraard heeft u ook nog wat tijd
voor een gezellige ‘Einkaufsbummel’
in het centrum. Dan rijden we
wederom over een mooie route
terug naar Wardenburg voor diner
en overnachting.
3e dag: Woensdag
Na een heerlijk ontbijt rijden we
een deel van de prachtige ‘Bloemenroute’, die ons voert via onder
andere het rhododendronbos en
Wiesmoor. Na de lunchpauze nemen
wij u mee voor een boottocht
over het meer van Zwischenahn
en heeft u nog even vrije tijd in

Intensiteit:
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• Rustig en ontspannen
programma
• Alleen kleine afstanden
wandelen

5e dag: Vrijdag
We verlaten ons fijne hotel en gaan
binnendoor naar de grens. Vanaf hier
nog een klein stukje naar Borger,
waar het interessante Hunebedmuseum op het programma staat.
Het centrum op de Drentse Hondsrug
zet u op het spoor naar de prehistorie.

05-Daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
MAANDAG 06 MEI 2019

het gezellige centrum van Bad
Zwischenahn.
4e dag: Donderdag
Na een uitgebreid ontbijtbuffet een
korte rit naar Linswege, waar we
het grootste rhododendronpark
van Duitsland bezoeken. Dit in 1937
opgezette park is tegenwoordig een
internationaal vooraanstaande tuin
met meer dan 200 wilde soorten,
die van eind april tot begin juni het
park omtoveren tot een kleurrijke
bloemenpracht en zelfs de meest
verwende tuinliefhebber weet te
verrassen. Na de lunchpauze rijden
we nog een mooie route door de
omgeving. In de loop van de middag
zijn we dan weer terug in ons hotel,
waar u van ons nog een drankje
krijgt aangeboden.
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Thuiskomst:
VRIJDAG 10 MEI 2019

€ 645,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 75,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
Naar de tijd dat de eerste boeren
zich in Drenthe vestigden.
Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten
waarvan de restanten nu nog steeds
in het Drentse landschap zijn te
bewonderen. Er staan er nog 54 en
het grootste staat pal naast het
centrum. Door de Veluwe terug naar
Zeeland. We praten tot slot nog even
na tijdens ons heerlijk afscheidsdiner.

VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
06/10 mei
Hotel Wardenburger Hof - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een prima familiehotel zonder lift in het centrum van
het gezellige Wardenburg, waar vooral
de huiselijke sfeer heerst. Alle kamers
zijn van modern comfort voorzien
en ook de maaltijden zijn in dit hotel
uitstekend verzorgd met een uitgebreid ontbijtbuffet en driegangendiner
’s avonds. Bent u iets minder ter been,
dan kunt u vragen naar een kamer op
de begane grond.
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