08-daagse REIS naar DUITSLAND
Met o.a.: Oranienburg, Berlijn en de Schweiz

Een nieuwe reis in ons
programma naar een streek
waar we eigenlijk nog nooit
zijn geweest, Rheinsberg in
Brandenburg.
Deze deelstaat ligt in het
noordoosten van Duitsland,
is relatief dunbevolkt en
gezegend met een natuur
die zeer landelijk genoemd
mag worden, met meer
dan 3.000 meren, rivieren,
kanalen en andere waterlopen. Rheinsberg is ook
gelegen aan zo’n meer, nabij
Mecklenburg- Vorpommern.
We hebben daar een fraai
hotel gecontracteerd en
hebben een zeer interessant
excursiepakket.
Een nieuwe reis om van
te smullen.

ROMANTISCH
RHEINSBERG
1e dag: Maandag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland, maar hierna door het
altijd levendige Ruhrgebied en
langs Dortmund naar de lunchpauze. In de middag langs
Hannover naar ons prachtige hotel
in Rheinsberg.
2e dag: Dinsdag
Vandaag doen we het rustig aan.
We vertrekken we wat later uit
het hotel en gaan allereerst de
omgeving van onze standplaats
verkennen. We rijden een heerlijke
route door het merengebied van
Mecklenburg en het land van
Ruppin, een historisch landschap
met meer dan 2000 kilometer aan
waterwegen. Uiteraard onderweg
een leuke stop voor de lunch- en
koffiepauze.

3e dag: Woensdag
Na het uitgebreide ontbijt rijden we
naar Oranienburg. De stad ligt aan
de bekende Oranjeroute en heette
aanvankelijk Bötzow. In 1652 liet
Frederik Willem van Brandenburg
voor zijn echtgenote Louise Henriëtte
van Oranje-Nassau de stad opnieuw
aanleggen als Oranienburg en
bouwde er ook het slot Oranienburg
in Nederlandse stijl. Eromheen ligt
een enorm en mooi park. Ook staan
we hier even stil bij de herdenkingsplaats van Sachsenhausen. In de
loop van de middag rijden we dan
over een stuk van deze Oranjeroute
weer terug naar ons hotel in
Rheinsberg.
4e dag: Donderdag
Een ontspannen dag door de natuur
van het Nationaal park Müritz, het
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bekendste en grootste van de
Mecklenburgische Seenplatte
(merenplateau van Mecklenburg).
We rijden door een prachtig
merenlandschap met meer dan 130
meren, oeroude beukenbossen en
geheimzinnig veen, dat vooral ook
geldt als broedplaats voor zeldzaam
geworden grote vogelsoorten die
elders al uitgestorven zijn.
Kortom een absoluut hoogtepunt
voor natuurliefhebbers. Deze dag
completeren we met een leuke
boottocht over het meer van Müritz.
5e dag: Vrijdag
Een bijzondere, wat langere dag
staat ons te wachten. We bezoeken
de hoofdstad Berlijn. In deze stad is
zoveel te zien en te doen, waaronder
een keur aan cultuurhistorische
gebouwen en monumenten.
Zo rijden we over Unter den Linden
en houden we een pauze op de
Alexanderplatz. Vervolgens nog
langs de indrukwekkende
Gedächtniskirche en de Siegesäule,
met verhalen waar we stil van
worden. Vol opgedane indrukken
keren we terug voor diner en
overnachting.
6e dag: Zaterdag
We zoeken de rust op en doen dat in
de Mecklenburger Schweiz. Deze
landelijke streek heeft veel te bieden.
Een grote variatie aan landschappen,
waar afgewisseld de knalgele
koolzaadvelden, de groene weiden,
schaduwrijke bossen of blauwe
meren de boventoon voeren. De
dorpjes zijn voor de gehaaste
moderne mens een verademing.
Ook de cultuurliefhebber kan in de
Mecklenburger Schweiz zijn hart
ophalen. De vele kastelen, musea,

€ 1.090,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 195,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
01/08 juli:
Hafenhotel Rheinsberg - Duitsland

landgoederen, parken, tuinen en
andere bezienswaardigheden
vormen een schat aan cultureel
erfgoed.
7e dag: Zondag
U kunt vandaag even bijkomen en
een wandeling maken in de buurt
van het hotel of gebruik maken van
de spa.
8e dag: Maandag
Helaas is de laatste dag van deze reis
aangebroken. We nemen afscheid
en rijden dwars door Duitsland over
de snelwegen naar de Nederlandse
grens. Vanaf hier nog een klein stukje
naar ons dineradres, waar we deze
nieuwe reis in stijl zullen afsluiten.

Hotelinfo:
We verblijven in een prima hotel op
een mooie locatie aan de oevers van
de Rheinsberger See. Het hotel is voorzien van alle moderne voorzieningen.
Het beschikt over een sfeervol restaurant
met uitzicht op het meer, een zonnig
terras, een gezellige lounge en een
grote spa. Alle kamers zijn voorzien
van bad of douche, toilet, televisie en
telefoon. Ook de maaltijden zijn goed
verzorgd, ’s avonds een driegangendiner en ’s morgens een uitgebreid
ontbijtbuffet.
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