
 

6-daagse busreis Spornitz / Duitsland 
 
 

 
 
 

Tijdens deze 6-daagse reis bezoeken we de prachtige deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Dit is de meest 
noordoostelijke deelstaat van Duitsland en deze ligt aan de Oostzee. De provincie kenmerkt zich door het 
unieke merengebied de Mecklenburgische Seenplatte, prachtige landschappen en de fascinerende 
Hanzesteden Lübeck, Wismar en Rostock. 
 
 
Dag 1 – maandag - heenreis 
Vanuit de opstapplaatsen Akersloot, Hoorn en Zaandam rijden we naar Spornitz. 
Onderweg krijgen we koffie/thee met gebak en stoppen we nog enkele keren. 
In de middag arriveren we bij het hotel in Spornitz.  
 
Dag 2 - dinsdag - Mecklenburgische Seenplatte 
Na het ontbijt gaan we op pad. We maken een koetsrit door het natuurgebied de Lewitz. 
In de middag maken we een prachtige tocht naar het grootste merengebied van Europa; de 
Mecklenburgische Seenplatte. Dit gebied laat zich het beste vanaf het water ontdekken tijdens de 
boottocht over vijf grote meren. De vaartocht eindigt in het schilderachtige plaatsje Waren dat we op 
eigen gelegenheid kunnen bekijken. Aan het eind van de middag rijdt de chauffeur ons terug naar het 
hotel, onderweg brengen we nog een bezoek aan de ‘Scheune’ waar diverse winkeltjes zijn met 
Mecklenburgse specialiteiten en handwerken. 
 
  



Dag 3 - woensdag - Wismar, Schwerin 
Na het ontbijt vertrekken we naar Wismar. Het historische centrum van deze Hanzestad met al zijn mooie 
gevels staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. We bekijken deze ochtend in de Marienkirche eerst een 3D 
film over de bouw van deze kerk. 
In de middag bezoeken we slot Schwerin waar prins Hendrik, (de vader van Prinses Juliana en grootvader 
van Prinses Beatrix) in 1876 werd geboren. Vanaf het kasteel kunnen we de stad inlopen en zelf nog wat 
rondkijken. 
 
Dag 4 – donderdag – Rondrit door Biosfeer Reservaat en Slot Ludwigslust 
We maken een mooie rondrit, met de bus, door het nabijgelegen biosfeer reservaat Niedersächsische 
Elbtalaue een waterrijk natuurgebied waar het landschap gevormd is door de Elbe. Er leven onder andere 
ooievaars en bevers. Bij het informatiecentrum wordt het ecologisch systeem verklaard aan de hand van 
modellen en er zijn bevers en vissen te zien. 
Vervolgens brengt de chauffeur ons naar het barokke slot van Ludwigslust waar we door de slottuinen 
kunnen wandelen. 
             
Dag 5 – vrijdag - Oostzeekust, Rostock 
Na het ontbijt rijden we naar de badplaats Warnemünde aan de Oostzee. Hier kunnen we rondkijken in het 
gezellige plaatsje. Of lekker aan het strand gezonde Oostzeelucht opsnuiven. We gaan per boot naar 
Rostock waar we op eigen gelegenheid de stad kunnen verkennen. De bekendste bezienswaardigheid van 
Rostock is de St. Marienkerk, de grootste kerk van Noord-Duitsland. 
 
Dag 6 – zaterdag - terugreis 
Na het ontbijt nemen we afscheid van Spornitz. Onderweg krijgen we een afscheidsdiner. Daarna rijden we 
terug naar onze opstapplaatsen. 
 
Info: Greet Legdeur, mtlegdeur@gmail.com 
 
 
 
 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen! 
 


