Dagprogramma Lunerburgerheide en Hamburg (onder voorbehoud)
Dag 1 – maandag 12 september 2022 Vanuit Drenthe beginnen we aan onze reis naar
Duitsland. Onderweg genieten we samen van koffie met gebak voordat we aankomen in
ons hotel. ’s Middags maken we alvast een mooie tocht over de heide en brengen we een
bezoek aan het Wildpark in Hanstedt. Dit ruim opgezette park ligt aan de rand van het
natuurgebied. Er zijn hier meer dan 140 diersoorten te bewonderen en u kunt hier ook
een roofvogelshow bijwonen.
Dag 2 – dinsdag 13 september 2022 Na een heerlijk ontbijt in het hotel vertrekken
we voor een schitterende natuurtocht over de heide. Het hele jaar door kunt u hier
genieten van de rust en uitgestrektheid van dit duizend jaar oude cultuurlandschap. We
beginnen bij het beschermde natuurgebied Pietzmoor, waar een plankenpad u toegang
geeft tot de flora en fauna. In de middag rijden we naar het openluchtmuseum am
Kiekeberg. Tijdens de wandeling door dit park komt u langs 40 historische gebouwen die
een prima indruk geven van de geschiedenis van de Lüneburger Heide. De nog origineel
ingerichte stallen en werkplaatsen nodigen u uit om een kijkje te komen nemen. Aan het
einde van de middag komen we weer terug in ons hotel.
Dag 3 – woensdag 14 september 2022 Na het ontbijt rijden we naar de havenstad
Hamburg, de tweede stad van Duitsland en gelegen aan de bekende rivier de Elbe. Onder
leiding van een Nederlandssprekende gids gaan we deze stad vanuit de bus ontdekken.
Hamburg heeft alles; een enorme haven, verschillende musea en het Rathaus in de
Altstadt, leuke winkels en gezellige steegjes. U kunt na de stadsrondrit nog besluiten om
op eigen gelegenheid een rondvaart per boot door de mooie haven van Hamburg te
maken. Verken de stad vanaf het water, met de vele bruggen over de Elbe en de
containerterminals. In de loop van de middag gaan we weer terug naar ons hotel.
Dag 4 – donderdag 15 september 2022 In de ochtend brengen we een bezoek aan
de meer dan 1000 jaar oude stad Lüneburg. Een Duitssprekende gids neemt u te voet
mee door de stad voor een 1,5 uur durende tour. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef
het centrum gespaard waardoor er nog steeds een schitterend middeleeuws stadsbeeld
te zien is. Overal in de binnenstad komt u de geschiedenis van de stad tegen, waarvan
het belangrijkste handelsgoed het zout was; meer dan 1000 jaar werd hier zout
gewonnen in de zoutziederij. De tour eindigt bij het Duits zoutmuseum, waar u op eigen
gelegenheid kunt rondkijken (entree inbegrepen). De rest van de middag is ter vrije
besteding, het hotel biedt u volop mogelijkheden om u te vermaken. Het hotel ligt aan de
rand van de Lüneburger Heide, maak een mooie wandeling of huur een fiets bij het hotel
om dit fantastische natuurgebied te ontdekken. Ook nodigt het overdekte zwembad van
het hotel u uit voor een frisse duik.
Dag 5 – vrijdag 16 september 2022 Na het ontbijt is het tijd om afscheid te nemen
van ons hotel, we rijden eerst naar Celle. Celle staat bekend om de vele vakwerkhuizen
waarvan er een aantal zijn versierd met spreuken en houtsnijwerk. Ook is er een prachtig
slot en onderin de hoektoren bevindt zich een prachtig ingerichte kapel uit ca. 1480. Na
de lunch rijden we verder en aan het einde van de middag komen we weer terug in
Nederland.

