
Reisprogramma
Dag 1:  maandag 31 augustus -  
Bremen
Na de koffie/thee met wat lekkers 
vertrekken we richting Bremen. 
Rond de middag komen we hier 
aan. Bremen ligt aan weerszijden 
van de Wezer, de rivier waaraan de 
oude Hanzestad waarschijnlijk zijn 
ontstaan te danken heeft. U heeft 
vrije tijd om zelf te lunchen en 
rond te kijken. Een aanrader is om 
de St. Petri Dom te bezoeken aan 
het Rathausplatz. Indrukwekkend 
zijn de twee hoge torens. Bezoek 
aan de Dom is gratis, behalve de 
toegang tot de toren en de graf-
tombes.
Een aanrader is ook de Schnoor, 
waar een Middeleeuwse sfeer 

hangt. Hier werden allerlei oude 
ambachten uitgevoerd. Vanaf het 
marktplein heeft u een mooi uit-
zicht op het historische stadhuis. 
Tegenover het stadhuis staat het 
standbeeld van Roland, de bescher-
mer van de stad. 

Aan het einde van de middag be-
zoeken we de Martinikirche waar 
ds. Latzel predikant is. In 2015 
vielen politiek, media en kerk over 
hem heen nadat hij zich in een 
preek had uitgesproken tegen het 
vermengen van religies. U hoort 
zijn verhaal (dat vertaald wordt).
Vervolgens rijden we naar ons ho-
tel in de omgeving van Hamburg, 
waar we twee nachten verblijven. 

Dag 2: dinsdag 1 september - 
Hamburg en Lübeck
Vandaag brengen we een bezoek 
aan twee belangrijke Hanzeste-
den. In de ochtend bezoeken we 
Hamburg. We maken hier een 
havenrondvaart en daarna kunt 
uzelf rondkijken in het historische 

Marktplein in Bremen Het interieur van de Martinikerk Het raadhuis in Lübeck

De Martinikerk in Bremen

Unieke 6 daagse rondreis langs de historische Hanzesteden in Noord-Duitsland

Oude Hanzesteden, kastelen en tuinen
Ontdek de charme van de oude Hanzesteden waar nog veel 
bewaard is van vroeger. Loop door de pittoreske straatjes en 
langs de oude koopmanshuizen in de mooie historische bin-

nensteden. Historie, cultuur en natuur staan cen-
traal tijdens deze reis. We bezoeken ook twee kas-
telen en prachtige thematuinen. Een meerwaarde van deze reis is de ontmoeting met 
ds. Latzel in Bremen die in 2015 onder vuur lag door een uitspraak over de islam. We 
maken in Lübeck ook kennis met ds. Lohrer, een predikant met een piëtistiche inslag en 
met een passie voor de berijmde psalmen.

RD reisleider: Ds. J. Belder, columnist van het Reformatorisch Dagblad.

D.V. 31 augustus t/m 
5 september 2020

Middeleeuwse wijk in BremenHet oude centrum van Hamburg De Herrenhäuser Gärten in Hannover



centrum. ’s Middags rijden we 
naar Lübeck dat aan de monding 
van de Trave ligt. De historische 
binnenstad met haar talloze mo-
numenten is een grote toeristische 
trekpleister.  
Aan het einde van de middag ont-
moeten we ds. Lohrer, die hier 
predikant is. Hij behoort tot het 
Gnadauer Verband, een soort Ge-
reformeerde bond binnen de grote 
Evangelische Kerk in Duitsland. 
Ds. Lohrer heeft een piëtisitsche 
inslag en een voorliefde voor 
psalmzang.

Dag 3: woensdag 2 september - 
Lübeck en Wismar
We reizen vandaag verder en 
maken onze eerste stop bij het 
Grenzmuseum in Lübeck; de 
voormalige grensovergang Lübe-
ck-Schlutup. Vervolgens rijden 
we naar Schloss Bothmer dat in 
barok stijl is gebouwd. Hier is een 
prachtig park bij en een museum. 
Na dit bezoek rijden we naar de 
Hanzestad Wismar aan de Oostzee. 

Talrijke monumenten herinneren 
nog aan de vroegere rijkdom. In de 
namiddag rijden we naar ons hotel 
in Rostock waar we twee nachten 
verblijven. 

Dag 4: donderdag 3 september - 
Bad Doberan en Rostock
Na het ontbijt bezoeken we Bad 
Doberan. De gotische munsterkerk 
is ver over de grenzen beroemd 
als de parel van de Noord-Duitse 

baksteengotiek. Rond de middag 
stappen we in de stoomtrein voor 
een rit naar Ostseebad Kühlungs-

born. We vervolgen onze weg naar 
Rostock om een bezoek te brengen 
aan het centrum, aan het eind van 
de middag verkennen we de ha-
vens per boot.

Dag 5: vrijdag 4 september -  
Schwerin en Tangermünde
’s Morgens rijden we naar Schwe-
rin, stad van de zeven meren en de 
hoofdstad van Mecklenburg Voor-

pommern. We bezoeken hier het 
sprookjeskasteel, het Schweriner 
Schloss. Het slot bevindt zich aan 
de rand van Schwerin en staat op 
een eilandje. ‘s Middag rijden we 
naar Tangermünde, een Hanzestad 
aan de monding van de Tanger. 
De stadsmuren met uitzicht op 
de rivier de Elbe zijn enorm en 
indrukwekkend. Vervolgens rijden 
we naar ons hotel. 

Dag 6: zaterdag 5 september - 
Herrenhüser Gärten in Hannover 
en terugreis
Vandaag keren we huiswaarts. 
Onderweg maken we een tussen-
stop bij de Herrenhäuser Gärten 
(tuinen van Herrenhausen) in Han-
nover. Ze bestaan uit vier afzon-
derlijke tuinen: de Große Garten, 
de Berggarten, de Georgengarten 
en de Welfengarten. De tuinen 
bestaan al meer dan 300 jaar. Het 
hart ervan, de Großer Garten, 
behoort tot Europa’s belangrijk-
ste baroktuinen. Net als vroeger 

Oude pakhuizen in Lübeck Het oude centrum van Wismar Het Slot Schwerin ligt op een eilandje

Prachtige aangelegde tuin bij slot  
Schwerin

Grenzmuseum in Lübeck

Rit met stoomtrein in Bad Doberan

Barokslot Bothmer

Het oude centrum in Rostock

Gang met schilderijen in slot Schwerin 



de hofhouding deed, flaneren de 
bezoekers tussen rijk versierde 
parterreperken, prachtige beeld-
houwwerken en kunstig gesnoeide 
hagen. Waterpartijen klateren 

in verborgen hoekjes en de grote 
fontein maakt indruk met zijn 70 
meter hoge waterkolom. 
Het afscheidsdiner is onderweg en 
in het begin van de avond bent u 

terug bij uw opstapplaats.
Een boeiende reis langs de Duits 
Hanzesteden is voorbij, de herin-
neringen blijven.

Baroktuinen, bloemenweelde en park in de Herrenhäuser Gärten in Hannover

Praktische informatie

Bij de reissom is inbegrepen:
• Vervoer per comfortclass touringcar
• Koffie/thee met lekkers op de heenreis
• Vijf overnachtingen met ontbijtbuffet en diners in viersterren hotels
• Afscheidsdiner op de terugreis, exclusief drankjes
• Genoemde excursies met entreegelden, havenrondvaarten en stoomtreinrit

Niet bij de reissom is inbegrepen:
• Overige niet genoemde entreegelden 
• Overige maaltijden (zoals lunches) en drankjes bij het diner
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Fooien en andere uitgaven van persoonlijke aard

Programmawijzigingen voorbehouden

RD-abonneeprijs: € 875,- p.p. Niet-abonnees betalen € 925,- p.p. Toeslag eenper-
soonskamer € 195,-. Aanmelden vóór 1 mei 2020.

Opstapplaatsen: Heinenoord, Alblasserdam, Meerkerk, Utrecht Westraven en 
Nunspeet (bij de Pineta. U kunt hier de auto laten staan, is wel voor eigen risico.)

Aanmelden
Meld u aan (uiterlijk vóór 1 mei 2020) via het inschrijfformulier.  
Of via www.beleefenontmoet.nl.

Hotelinformatie:
Parkhotel in Ahrensburg****
U verblijft hier twee nachten. De kamers beschikken over gratis wifi, een minibar, een koffiezetapparaat/waterkoker en een
haardroger. Er is een lift. Het hotel ligt naast het kasteel Ahrensburg. Ideaal voor een wandeling in het park.

Radisson Blu hotel in Rostock****
U verblijft hier ook twee nachten. Het hotel beschikt over een lift, Turks stoombad, een jacuzzi, airco, een dakterras en gratis
wifi. De kamers zijn uitgerust met een eigen badkamer, haardroger, een zithoek in de kamer en een minibar.    
 
Hotel Steigerberger in Braunschweig****
In dit hotel verblijft u één nacht. Dit viersterrenhotel ligt in een park op 10 minuten loopafstand van het centrum van Braun-
schweig.
Het hotel beschikt over een fitnessruimte met zonneterras. De kamers kijken uit op het park of de rivier en beschikken over 
airco, wellnessdouche, minibar en kluis.
In het hotel is gratis wifi en er is een lift aanwezig.

http://www.beleefenontmoet.nl


INSCHRIJFFORMULIER RD-reis Hanzesteden in Noord-Duitsland 
D.V. 31 augustus t/m 5 september 2020 

    
GEGEVENS DEELNEMER 1 
Naam en voorletters :  __________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon: ________________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  _____________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                   ____    Ja/Nee 
Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.) _                                                                                                                                               __    __       Ja/Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.   
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: _________________________Ja/nee 
 
0 Ik ben RD-abonnee (€ 875,- p.p.)       0 Ik ben geen RD -abonnee (€ 925,- p.p.) 
 
Opstapplaats: 
0  Heinenoord    0 Alblasserdam  0 Meerkerk (A27 bij La Place)    0 Utrecht Transferium Westraven    0 Nunspeet (bij de Pineta. 
U kunt hier de auto laten staan, is wel voor eigen risico). 
 
GEGEVENS DEELNEMER 2 
Naam en voorletters:  __________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon: ________________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  _____________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: _________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                      ___ Ja/Nee 
Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.) _                                                                                                                                              _     __       Ja/Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.   
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: _________________________Ja/nee 
 
0 Ik ben RD-abonnee (€ 875,- p.p.)       0 Ik ben geen RD -abonnee (€ 925,- p.p.) 
 
Opstapplaats: 
0  Heinenoord     0 Alblasserdam    0 Meerkerk (A27 bij La Place)    0 Utrecht Transferium Westraven     0 Nunspeet (bij de 
Pineta. U kunt hier de auto laten staan, is wel voor eigen risico). 
 
GEWENSTE KAMERINDELING: O 1-persoonskamer   O 2-persoonskamer     O 2-persoonskamer met 2 eenpersoonsbedden  
BIJZONDERHEDEN  
Ik deel mijn kamer met: ___________________________________________________________________________________  
Dieetwensen/opmerkingen:  ________________________________________________________________________________  
Medicijngebruik: __________________________________________________________________________________________  
Naam en telefoonnummer achterblijvers: ______________________________________________________________________  
Handtekening: ____________________________________________________________________________________________  
 
U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: RD-reizen o.v.v. Noord-Duitsland, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt 
van ons t.z.t. een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie. 


