
P R I M A T O U R S

Tijdens deze sfeervolle reis ontdekt u het rijke Hanzeverleden langs de kusten van de Oostzee: monumentale 
koopmanshuizen, indrukwekkende kerken in baksteengotiek en middeleeuwse pleinen. De Hanzesteden hebben 
het maar getroffen. Ze zijn een flagrante getuigenis van de betekenis die de Oostzeehandel in de middeleeuwen 
had en ze herinneren aan een boeiende geschiedenis. U maakt tevens kennis met het mooie eiland Rügen, 
gelegen in de Oostzee, tegen de kust van Oost-Duitsland. De combinatie van het smalle zandstrand, torenhoge 
krijtrotsformaties, een gevarieerd landschap en gezonde lucht heeft menig kunstenaar, schrijver en musicus naar 
dit bijzondere eiland gelokt. Veertig jaar verwaarlozing tijdens de DDR-periode heeft ervoor gezorgd dat vele 
gebouwen uit de periode van het ‘fin de siècle’ hun oorspronkelijke karakter hebben behouden. 
Reis met ons terug in de tijd, maar ruik vooral óveral de zee…

Duitsland
Eiland Rügen
& Hanzesteden 
aan de Oostzee 



Nostalgie op het Eiland Rügen en Oost-Duitse Hanzesteden,
levend erfgoed van een rijk verleden!

PROGRAMMA

1e dag (D)
Vertrek ’s morgens vanuit onze opstapplaatsen via Venlo,
het Ruhrgebied, verder noordwaarts naar Wismar. Ons hotel
voor deze nacht is het 4*-hotel Park Inn by Radisson. 

2e dag (OLD) Wismar & Bad Doberan
De rijkdom van de 14e-eeuwse Hanze is uitzonderlijk goed 
bewaard gebleven in Wismar. Aan de plattegrond en gebouwen 
uit de baksteengotiek is nauwelijks iets veranderd. Het centrum 
behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. We wandelen langs
het historische havenbekken, bezichtigen het mooie marktplein, 
omzoomd door statige huizen en bekijken het Fürstenhof, één 
van de belangrijkste renaissancegebouwen van Mecklenburg, en 
de ‘Alter Schwede’, het oudste herenhuis van de stad. In de 
voormalige hooggotische cisterciënzerkloosterkerk van Bad 
Doberan, de parel van de Noord-Duitse baksteengotiek, kunnen 
we nog veel stukken van de oorspronkelijke inrichting aanschou-
wen zoals het hoogaltaar, het monumentale ‘Letter-kruisaltaar’ 
alsook praalgraven van vele hertogen van Mecklenburg. 
Vervolgens begeven we ons naar het 4* Parkhotel Rügen in 
Bergen, zeer centraal gelegen op eiland Rügen. We verblijven
hier de volgende 4 nachten. 

3e dag (OLD) Hiddensee
Vandaag staat ‘Hiddensee’ op het programma, een autovrij eiland 
met idyllissche landschappen dat zich ten westen van Rügen 
uitstrekt. We verkennen het eiland per fiets. Het reliëf werd er 
zo’n 10.000 jaar geleden gevormd toen de Scandinavische 
gletsjers zich terugtrokken. Voor grote namen als Sigmund Freud, 
Franz Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein en Bertold Brecht was 
dit eiland een toevluchtsoord. Een picknick is voorzien. (We raden 
aan een rugzakje mee te nemen.) 

4e dag (OLD) Stralsund, de rode stad
aan de zee & nostalgie in Putbus 
Vandaag maken we kennis met Stralsund, één van de fraaiste 
plekjes in Noord-Duitsland, werkelijk een parel van de baksteen-
gotiek en gotische meesterwerken. Onze reisleider neemt u mee 
doorheen de geschiedenis van deze rode, door water omgeven 
Hanzestad, met haar pittoreske centrum. We brengen een 
bezoek aan de monumentale Nikolaïkirche en bewonderen het 
13e-eeuwse stadhuis uit rode baksteen met de schilden van 
steden die de macht van het Hanzeverbond herdenken. 
Vanuit Stralsund bereiken we via een 4 km lange hangbrug 

Putbus op het eiland Rügen, de ‘witte stad aan zee’ en bekend 
om zijn cirkelvormige plein of ‘het Circus’, omgeven door 
classicistische gebouwen. Een nostalgische treinrit met de 
Rasender Roland brengt ons naar Sellin. Een wandeling in Sellin 
met zijn prachtige kuurpromenade en zijn historische zeebrug 
met de typische badplaatsarchitectuur is een ‘must’. 

5e dag (OLD) Schiereiland Wittow en Nationaal Park Jasmund
Nadat we de overzetboot genomen hebben naar Wittow, komen 
we in het hart van de noordelijkste uitloper van Rügen, Altenkir-
chen, onaangeroerd door de jachtige wereld. Een romaanse, 
bakstenen kerk geeft de tijdloosheid weer. We zetten onze tocht 
verder naar Putgarten, waar we een wandeling maken naar Kap 
Arkona, het meest noordelijke punt van Rügen met zijn 50 m 
hoge kliffen. Hier genieten we van een weids uitzicht op de 
Oostzee. Vrije tijd in het charmante Putgarten, een typisch 
toeristisch dorpje op het eiland. In de namiddag rijden we door 
het Nationaal Park Jasmund naar de Koningsstoel, een klif van 
117 m hoog. Een boottocht vanuit de vissershaven Sassnitz geeft 
ons een indrukwekkend zicht op deze steil vanuit de zee oprijzen-
de krijtrotsen. Voldaan van deze natuurpracht rijden we terug 
naar ons hotel in Bergen. 

6e dag (OD) Schwerin
Na een goede nachtrust en een rustig ontbijt is het tijd om eiland 
Rügen achter ons te laten en rijden we richting Schwerin. 
De hoofdstad van de staat Mecklenburg-Vorpommern is prachtig 
omgeven door meren en bossen. De stad is een geslaagde mix 
van natuur en architectuur, grote en kleine kunsten en getuigenis-
sen van haar lange geschiedenis. Een geleide wandeling brengt 
ons door de oude binnenstad met vele smalle straatjes, histori-
sche gebouwen en de Dom, naar het symbool van de stad, het 
sprookjesachtig gelegen kasteel. Dit kasteel dankt zijn bijzondere 
charme aan de geslaagde symbiose met de prachtige baroktuin 
die errond ligt. Ons hotel voor deze nacht is het 4* NH Hotel 
Schwerin (afreis 07/05/2022) of Plaza Hotel (afreis 23/07/2022 & 
16/09/2022).

7e  dag (O) Terug huiswaarts
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan via de Duitse 
autowegen. Dit was zonder twijfel een zeer boeiende reis
met architectonische juweeltjes omgeven door een
ongekende natuurpracht!

O= ontbijt L= lunch D= diner

Eiland Rügen 7 dagen
Begeleide verblijfsreis
per luxe autocar.

VERNIEUWD
PROGRAMMA



TOESLAG: 11A: (A) + € 130; (B) + € 160; (C) + € 145.
HEEL VEEL INCLUSIEF: 6 x diner, overnachting en ontbijtbuffet; 
1 x broodjes op de heenreis; 4 x lichte lunch; reis en alle excursies met luxe 
autocar; inkomgelden: Schloss Schwerin, overzet Hiddensee, fietsverhuur 
Vitte, Nikolaïkirche Stralsund, trein Rasender Roland, boottocht Krijtkust & 
Koningsstoel, treintje Putgarten, overzetboot Wittow; audioguide systeem; 
deskundige begeleiding; BTW, wegen- en verblijftaksen crf. 01/11/2021. 
NIET INCLUSIEF: tafeldranken; persoonlijke uitgaven; reisverzekering.

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark 
Walenstraat 30; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
(vertrektijden worden later meegedeeld). Programma onder voorbehoud 
van wijziging.

PROGRAMMA

1e dag (D)
Vertrek ’s morgens vanuit onze opstapplaatsen via Venlo,
het Ruhrgebied, verder noordwaarts naar Wismar. Ons hotel
voor deze nacht is het 4*-hotel Park Inn by Radisson. 

2e dag (OLD) Wismar & Bad Doberan
De rijkdom van de 14e-eeuwse Hanze is uitzonderlijk goed 
bewaard gebleven in Wismar. Aan de plattegrond en gebouwen 
uit de baksteengotiek is nauwelijks iets veranderd. Het centrum 
behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. We wandelen langs
het historische havenbekken, bezichtigen het mooie marktplein, 
omzoomd door statige huizen en bekijken het Fürstenhof, één 
van de belangrijkste renaissancegebouwen van Mecklenburg, en 
de ‘Alter Schwede’, het oudste herenhuis van de stad. In de 
voormalige hooggotische cisterciënzerkloosterkerk van Bad 
Doberan, de parel van de Noord-Duitse baksteengotiek, kunnen 
we nog veel stukken van de oorspronkelijke inrichting aanschou-
wen zoals het hoogaltaar, het monumentale ‘Letter-kruisaltaar’ 
alsook praalgraven van vele hertogen van Mecklenburg. 
Vervolgens begeven we ons naar het 4* Parkhotel Rügen in 
Bergen, zeer centraal gelegen op eiland Rügen. We verblijven
hier de volgende 4 nachten. 

3e dag (OLD) Hiddensee
Vandaag staat ‘Hiddensee’ op het programma, een autovrij eiland 
met idyllissche landschappen dat zich ten westen van Rügen 
uitstrekt. We verkennen het eiland per fiets. Het reliëf werd er 
zo’n 10.000 jaar geleden gevormd toen de Scandinavische 
gletsjers zich terugtrokken. Voor grote namen als Sigmund Freud, 
Franz Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein en Bertold Brecht was 
dit eiland een toevluchtsoord. Een picknick is voorzien. (We raden 
aan een rugzakje mee te nemen.) 

4e dag (OLD) Stralsund, de rode stad
aan de zee & nostalgie in Putbus 
Vandaag maken we kennis met Stralsund, één van de fraaiste 
plekjes in Noord-Duitsland, werkelijk een parel van de baksteen-
gotiek en gotische meesterwerken. Onze reisleider neemt u mee 
doorheen de geschiedenis van deze rode, door water omgeven 
Hanzestad, met haar pittoreske centrum. We brengen een 
bezoek aan de monumentale Nikolaïkirche en bewonderen het 
13e-eeuwse stadhuis uit rode baksteen met de schilden van 
steden die de macht van het Hanzeverbond herdenken. 
Vanuit Stralsund bereiken we via een 4 km lange hangbrug 

Putbus op het eiland Rügen, de ‘witte stad aan zee’ en bekend 
om zijn cirkelvormige plein of ‘het Circus’, omgeven door 
classicistische gebouwen. Een nostalgische treinrit met de 
Rasender Roland brengt ons naar Sellin. Een wandeling in Sellin 
met zijn prachtige kuurpromenade en zijn historische zeebrug 
met de typische badplaatsarchitectuur is een ‘must’. 

5e dag (OLD) Schiereiland Wittow en Nationaal Park Jasmund
Nadat we de overzetboot genomen hebben naar Wittow, komen 
we in het hart van de noordelijkste uitloper van Rügen, Altenkir-
chen, onaangeroerd door de jachtige wereld. Een romaanse, 
bakstenen kerk geeft de tijdloosheid weer. We zetten onze tocht 
verder naar Putgarten, waar we een wandeling maken naar Kap 
Arkona, het meest noordelijke punt van Rügen met zijn 50 m 
hoge kliffen. Hier genieten we van een weids uitzicht op de 
Oostzee. Vrije tijd in het charmante Putgarten, een typisch 
toeristisch dorpje op het eiland. In de namiddag rijden we door 
het Nationaal Park Jasmund naar de Koningsstoel, een klif van 
117 m hoog. Een boottocht vanuit de vissershaven Sassnitz geeft 
ons een indrukwekkend zicht op deze steil vanuit de zee oprijzen-
de krijtrotsen. Voldaan van deze natuurpracht rijden we terug 
naar ons hotel in Bergen. 

AFREIS
DATA

7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

(A) 07/05/2022 € 880

(B) 23/07/2022 € 905

(C) 16/09/2022 € 905

CAROLUS.BE

6e dag (OD) Schwerin
Na een goede nachtrust en een rustig ontbijt is het tijd om eiland 
Rügen achter ons te laten en rijden we richting Schwerin. 
De hoofdstad van de staat Mecklenburg-Vorpommern is prachtig 
omgeven door meren en bossen. De stad is een geslaagde mix 
van natuur en architectuur, grote en kleine kunsten en getuigenis-
sen van haar lange geschiedenis. Een geleide wandeling brengt 
ons door de oude binnenstad met vele smalle straatjes, histori-
sche gebouwen en de Dom, naar het symbool van de stad, het 
sprookjesachtig gelegen kasteel. Dit kasteel dankt zijn bijzondere 
charme aan de geslaagde symbiose met de prachtige baroktuin 
die errond ligt. Ons hotel voor deze nacht is het 4* NH Hotel 
Schwerin (afreis 07/05/2022) of Plaza Hotel (afreis 23/07/2022 & 
16/09/2022).

7e  dag (O) Terug huiswaarts
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan via de Duitse 
autowegen. Dit was zonder twijfel een zeer boeiende reis
met architectonische juweeltjes omgeven door een
ongekende natuurpracht!

O= ontbijt L= lunch D= diner

HOTEL-INFO

We selecteerden voor u tijdens deze prachtige reis de betere 
verblijfshotels. Ze bieden alle wenselijke comfort.
Voortreffelijke maaltijden met een uitgebreid ontbijtbuffet 
s’ morgens en verzorgde 3-gangenmenu’s ‘s avonds.

 - 1 nacht in het 4*-hotel Park Inn by Radisson
    nabij de haven van Wismar
 - 4 nachten in het 4* Parkhotel Rügen
 - 1 nacht in het 4* NH Hotel Schwerin (afreis 07/05/2022) of  
    Plaza Hotel Schwerin (afreis 23/07/2022 & 16/09/2022)

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer 
22A: standaard tweepersoonskamer
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