Kerstreis Groningen & Lübeck, Koningin
van de Hanze

Afbeelding: Rostock

Lübeck heeft een charmante verzameling van goed bewaard gebleven kerken, handelshuizen,
smalle steegjes en pakhuizen die allemaal Unesco-Werelderfgoed zijn geworden. Overheersend in
de oude stadskern zijn de kerktorens, waaronder de Lübecker Dom en de Marienkirche, de op twee
na grootste kerk van Duitsland. De beroemde roman van Thomas Mann speelde zich af in één van
de vele koopmanshuizen, het Buddenbrookshuis. Verder heeft de stad één van de mooiste
stadspoorten van Duitsland, de Holstentor. In de decembermaand krijgt de stad door de traditionele
kerstmarkt een betoverende sfeer met prachtig verlichte kerken van waaruit kerstliederen klinken.
We beginnen deze reis in Groningen waar we het winterevenement WinterWelvaart meemaken.
Speciaal hiervoor liggen er tientallen historische charterschepen, sfeervol verlicht, aan het A
kwartier in het centrum van Groningen. Alle reden dus om in de donkere dagen voor kerst mee te
gaan op reis!
Lübeck, in de 14e eeuw 'koningin van de Hanze', krijgt in december door de traditionele kerstmarkt
een betoverende sfeer. De oude stad wordt dan prachtig verlicht en in de goed bewaard gebleven
kerken klinken kerstliederen. In Groningen beginnen we de reis met het bezoeken van het sfeervolle
winterevenement WinterWelvaart. Alle reden dus om in deze donkere dagen voor kerst mee te gaan
op reis!!
Programma
1e dag, We beginnen deze kerstreis in het Asgard Hotel in Groningen, waar u vanaf 14.00 uur
welkom wordt geheten. Om 16.00 uur starten we met een rondwandeling door de oude binnenstad
van Groningen. Aansluitend eten we gezamenlijk een hapje in de stad. Hierna bezoeken we de
WinterWelvaart in de Groningse binnenstad. Speciaal hiervoor liggen er tientallen historische
charterschepen die sfeervol zijn verlicht en in de staten klinkt muziek van bands en er zijn overal
kerstkraampjes.
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2e dag, We vertrekken na het ontbijt vanuit Groningen naar Lübeck, waar we in de middag
aankomen. Een wandeling door de oude stad laat ons kennis maken met de vele gotische,
renaissancistische, barokke en classicistische monumenten. Een sfeervolle en gedenkwaardige plek
voor ons diner is het Schiffergesellschaft. In deze ruimte met zwart berookte schilderijen en
kolossale scheepsmodellen, kwamen de kapiteins van de Lübecker schepen bij elkaar.
3e dag, Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Travemünde, een badplaats en havenstad aan de
Oostzee. Een breed, wit zandstrand, meer dan 200 jaar geschiedenis als badplaats en Duitslands
grootste haven aan de Oostzee, geven deze oase aan de monding van de rivier de Trave zijn
bijzondere maritieme charme. Aan het begin van de middag bent u terug in Lübeck zodat u
voldoende tijd heeft om rond te dwalen in deze prachtige Hanzestad.
4e dag Na het ontbijt vertrekken we naar Hamburg. Na een korte stadsrondrit gaan we per
openbaar vervoer vanuit de binnenstad naar de Elbe. Na de lunch maken we een wandeling langs
het water en slaan af bij de Speicherstadt. Dit 19e eeuwse pakhuizencomplex is de laatste jaren
spectaculair herbouwd als woon- werkgebied. De Elbfilharmonie, de nieuwe concertzaal, is hier
een echte eyecathcher. Aan het eind van de middag keren we terug naar Groningen.

Afbeelding: Lubeck

Inclusief:
- 1 overnachting in het Asgard Hotel en 2 in het centrum van Lübeck
- kamers met douche en toilet
- verzorging op basis van logies en ontbijt
- deskundige begeleiding door historicus Nick Kieft
- excursies zoals genoemd in het programma
- welkomstdiner in Groningen
- diner in het Schiffergesellschaft in Lübeck
Exclusief: overige diners en lunches * entreegelden * drankjes * fooien.
Datum: 15 t/m 18 December 2018
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer bij: euro 395,Eenpersoonskamer toeslag: €90,00
Reisleiding: Nick Kieft
Programma onder voorbehoud.
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