7‐DAAGSE (autocar + cruise)
i.s.m. Reizen Patteeuw
RIVIERCRUISE OP DE ELBE: ontdek de Hanzesteden van Hamburg naar Berlijn
Zaterdag 02 tot vrijdag 08 juli 2022
De Elbe is één van de allermooiste rivieren van Duitsland. Op deze prachtige cruise waar je langs
verschillende landschappen vaart ontdek je deze rivier met al zijn facetten. In een reis door de
tijd ontdek je de route tussen Hanzesteden Hamburg en Berlijn. De imposante haven en de oudste
wijk van Hamburg, monumenten in rode baksteen in Lübeck, het meest bezochte automuseum
ter wereld, de architecturale diversiteit van Maagdenburg en tenslotte de hoofdstad Berlijn zijn
enkele van de toppers van deze cruise. Ontdek de Elbe, de op één na langste rivier van Duitsland, en
scheep in voor een riviercruise die op een intelligente manier natuur en cultuur combineert.
DAG 1: BELGIË ‐ HAMBURG
We rijden langs de autosnelwegen naar Hamburg voor om 18u00. Intrek in de kajuiten. Voorstelling
van de crew en welkomstcocktail. Diner aan boord.
DAG 2: HAMBURG – LÜBECK
in de voormiddag vertrek voor een geleid bezoek aan Hamburg. Laat je bekoren door de maritieme
sfeer en charme van de tweede grootste stad van Duitsland. Ontdek de trekpleisters van de stad,
zoals het stadscentrum met de Mönckerberstrasse, de Alster, het marktplein van het stadhuis, de
beurs en ook de Sint‐Michielskerk. We trekken te voet verder door het historische hart, de oudste
wijk van Hamburg. Lunch aan boord. In de namiddag vertrek per autocar voor een geleid bezoek aan
Lübeck. Lübeck ontstond in 1143 en wordt ook wel de “Koningin van de Hanze” genoemd. Met haar
oude patriciërswoningen en talrijke gotische monumenten in rode baksteen prijkt de stad op de lijst
van UNESCOwerelderfgoed. Het door water omringde historisch centrum herbergt indrukwekkende
monumenten uit verschillende periodes: gotiek, renaissance, barok en classicisme vormen een uniek
geheel. Ontdek de Holstentor, de toegangspoort tot de oude stad, een waar embleem en symbool
voor de macht van de oude Hanzestad. Verder ook de Marienkirche, het gotische pareltje uit
baksteen, en ook het klooster van het kasteel. In een theesalon ronden we het bezoek af met een
degustatie van de stadsspecialiteit, de heerlijke Marzipan of marsepein. Terugkeer aan boord naar
Hamburg. Animatie avond.
DAG 3: LÜNEBURG – WOLFSBURG
Vaartocht in de voormiddag. We varen door de scheepslift van Scharnebeck, met een hoogteverschil
van 38 meter één van de hoogste van Europa. Aankomst te Lüneburg en vertrek voor een geleid
bezoek aan Lüneburg, één van de best bewaarde Hanzesteden. Dankzij de zoutontginning was dit in
de middeleeuwen één van de rijkste steden van Duitsland. De oude stad onthult haar traditionele
Noord‐Duitse baksteenarchitectuur. In de namiddag een vaartocht om in de avond Wolfsburg te
bereiken.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

DAG 4: WOLFSBURG ‐ MAAGDENBURG
Bezoek aan het themapark rond auto‐ontwerp: Autostadt. Dit museum rond de
automobielgeschiedenis opende zijn deuren tijdens de wereldtentoonstelling van Hannover van 2000
en is vandaag het meest bezochte automuseum ter wereld. Je onmoet je gidsen in de inkomhal, de
Piazza en je begint het bezoek met het Forum: een ruimte gewijd aan wegveiligheid en nieuwe
energie. Vervolgens vertrek je naar het Huis van de Tijd, het automuseum met pedagogische ruimtes
en je eindigt met het klantencentrum vlak naast de Auto Turme waar de klanten die hun Volkswagen
bestelden hem komen ophalen. Terugkeer aan boord. In de namiddag een vaartocht om in de avond
Maagdenburg te bereiken.
DAG 5: MAAGDENBURG ‐ POTSDAM
n de voormiddag een geleid bezoek aan Maagdenburg, op de middenloop van de Elbe en de
“romaanse route”. Deze oude Hanzestad verrast dankzij haar culturele en architecturale diversiteit.
Je begint het bezoek met de kathedraal van Maagdenburg, de eerste gotische kathedraal die op
Duitse bodem werd opgetrokken, die niet alleen het graf van keizer Otto de Grote huisvest maar ook
enkele bezienswaardigheden, waaronder een charmant klooster. Je gaat naar het marktplein waar je
de Ruiter van Maagdenburg kunt bewonderen, het stadhuis en zijn bronzen portaal. Terugkeer aan
boord en voortzetting van de cruise naar Potsdam.
DAG 6: BERLIJN ‐ NEDLITZ
De voormiddag is gewijd aan de tuinen van het slot Sanssouci. Je wandelt door de lanen vol bloemen
en trappen die leiden naar het grote terras waar het zomerverblijf van Frederik II de Grote gelegen is,
het paleis van Sanssouci dat tussen 1745 en 1747 werd gebouwd. Namiddag bezoek aan Berlijn. In
het gezelschap van een plaatselijke gids die je gedurende 3 uur meer zal vertellen over de
geschiedenis, de monumenten en de talrijke facetten van deze historische stad. We wandelen
voorbij de Brandenburgse Poort bij de Reichstag met zijn glazen koepel. Achter het Museumeiland
met zijn klassieke gebouwen ligt de moderne Alexanderplatz en zijn beroemde televisietoren. Je gaat
via de Place des Gendarmes naar Checkpoint Charlie, eenoude grensovergang tussen de Russische en
Amerikaanse zone van Berlijn. ’s Avonds gala avond aan boord.
DAG 7: BERLIJN – BELGIË
Ontbijtbuffet aan boord. Vertrek vanuit Berlijn naar onze vertrekplaats.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

Prijs benedendek: 2135 € per persoon in ALL‐IN (bij reservatie vóór 1 maart 2022)
Prijs benedendek: 2160 € per persoon in ALL‐IN (bij reservatie vanaf 1 maart 2022)
Toeslag Superieure kajuit: 145 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander
dek)
Toeslag éénpersoonskamer: 555 € per persoon (enkel in standaardkajuit)

Logement: Schip MS Elbe Princesse (of gelijkwaardig) – categorie 5 ankers

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):




Galadiner met dans aan boord
Alle dranken inclusief tijdens de maaltijden aan boord, alsook alle dranken aan de bar de hele
dag (behalve de wijnen van de wijnkaart en champagne)
Alle uitstappen en toegangsgelden: geleide bezoeken aan Hamburg, Lübeck, Lüneburg,
Maagdenburg en Berlijn, de tuinen van Sanssouci, bezoek aan het park voor Autodesign in
Wolfsburg

Opmerkingen:


De rederij en de kapitein zijn gemachtigd om het programma en het vaarschema te wijzigen
in functie van de waterstanden

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:








Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein‐ of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km van Eine

Niet inbegrepen in de prijs:









Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Dranken tijdens de excursies
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie‐ en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.




Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

