Fietsvakantie Oostzeekust 7
dagen
groepsreis fietsvakantie vanaf € 539
Hanzesteden met een vleugje oranje

Beleef tijdens deze fietsvakantie de Oostzee en Mecklenburg
Vorpommern, een heel ‘ander' stukje Duitsland! In deze streek vindt de
natuurliefhebbende reiziger alles wat die zoekt. Wonderschone landschappen,
honderden meren van groot tot klein in een meest vlakke en soms iets
glooiende
omgeving die bosrijk is. Daarnaast bevinden zich hier indrukwekkende
kastelen,
oude kustplaatsjes en gaan de routes langs rijke Hanzesteden die op de
UNESCO
Werelderfgoedlijst staan zoals Wismar en Rostock. Een streek in Duitsland
waarvoor
geldt: "onbekend maakt onbemind".

Met de zilte zeelucht door de haren fietst u vanuit Kiel en Schwerin
diverse etappes van de geliefde Oostzeekust Radweg. Vaak kunt u de zee en
de
brede witte zandstranden vanaf het fietszadel zien liggen. Terrasjes in
charmante
badplaatsen nodigen uit tot het nemen van een pauze en ook de rijke
Hanzestad
Lübeck ligt op onze route. Zin in een frisse duik? Gewoon doen, er liggen
genoeg
baaien en inhammen op onze route.

data: 01.04.2020, pagina 1 / 6

Details
route: bijna constant vlak. Per fietsdag wordt gemiddeld ca. 38 km afgelegd.

groep: minimaal 20 reizigers

Hotel Dänischer Hof Altenholz By Tulip Inn****
ligging: Dit comfortabele 4-sterrenhotel is gelegen in Altenholz, aan de
Oostzeekust. Het dorp is omringd door 1800 hectare bos- en landbouwgrond,
dit maakt Altenholz de ideale plek om tot rust te komen en te genieten van de
natuur. Naast het kanaal van Kiel zijn de bossen rondom Knoop ook zeker een
bezoek waard. Na een wandeling door de mooie natuur kunt u heerlijk
ontspannen in het binnenzwembad of de sauna van het hotel. De afstand
vanaf Utrecht is ca. 537 km.
faciliteiten: Het hotel beschikt over een receptie, lift, bar, terras, wifi in het
gehele hotel (gratis) (ontbijt)restaurant, binnenzwembad, fitnessruimte en
sauna (allen gratis)
kamers: Uw kamer is voorzien van een telefoon, televisie en een badkamer
met bad en/of douche, toilet en föhn.
maaltijden: ontbijtbuffet en 3-gangen diner of dinerbuffet in het hotel.

NH Hotel Schwerin
Zoek je rust, maar wil je toch in de buurt van cultuur en historie verblijven? Het
4-sterrenhotel NH Schwerin is dan de juiste keuze. Het hotel ligt in de rustige
woonwijk Krebsförden, op loopafstand van het Ostorfermeer. De hertogenstad
Schwerin ligt op ca. 5 km waar een fotomoment bij het indrukwekkende en
kolossale Schweriner Schloss niet vergeten mag worden. Het slot is omringd
door het Schwerinmeer en staat symbool voor de middeleeuwse gloriedagen.
In het moderne hotel kun je na een dag vol indrukken heerlijk dineren in het
restaurant. En als je na een drukke dag echt wilt ontspannen, dan kun je
gebruik maken van de sauna op de tweede verdieping.
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inclusief:
* Nederland (50 opstapplaatsen, klik hier voor schema)-Schwerin v.v. per
Comfort Class bus
• 3 nachten verblijf in Hotel Danischer Hof in een kamer zoals beschreven*
• 3 nachten verblijf in NH Hotel Schwerin in een kamer zoals beschreven
* meefietsende reisleiding
* lokale transfers per bus
* Brabantse koffietafel bij terugkomst in Asten

extra:
* meenemen eigen toerfiets is mogelijk. Kijk hier voor de voorwaarden en
informatie m.b.t huurfietsen

exclusief:
* overige maaltijden (overdag onderweg)
* toeslag 1-persoonskamer € 90,* huur toerfiets € 60,* huur e-bike € 95,* meenemen eigen fiets € 10,* fietsverzekering voor de huurfiets, zonder eigen risico, per reis € 12,50, ebike € 17,50
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* overnachting in een 2-pers. kamer in Best Western Nobis hotel in Asten
voorafgaand aan de reis € 33,75 (incl. ontbijt en gratis parkeerplaats)
* overnachting in een 1-pers. kamer in Best Western Nobis hotel in Asten
voorafgaand aan de reis € 62,50 (incl. ontbijt en gratis parkeerplaats)

* bijdrage Calamiteitenfonds
* reis- en annuleringsverzekering
* reserveringskosten
Kijk hier voor algemene reisinformatie over de groepsreizen
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van dag tot dag
dag 1
Nederland (50 opstapplaatsen)-Altenholz per Comfort Class bus via wisselpunt
Asten (ca. 525 km), vertrek ochtend, aankomst laat in de middag.

dag 2
Kiel-Eckernförde (ca. 50 km/4 uur). De eerste route van deze week behoort tot
de Oostzeekust Radweg, een 80 km lange fietsroute tussen Flensburg en
Ahlbeck. Het is een gevarieerde route die deels langs de kust en deels over
plattelandweggetjes en bossen voert. Eckernförde is een van de best
bewaarde geheimen aan de Oostzeekust. Klein maar fijn is hier zeker van
toepassing; het strand, de haven en het leuke centrum zijn allemaal op
loopafstand van elkaar.
dag 3
Kiel-Hohwacht (ca. 50 km/4 uur). Langs de luchthaven van Kiel fietsen we naar
de vuurtoren Kiel-Holtenau. Hier stappen we op de veerboot die ons naar de
overkant van de Kieler Fjord brengt. Een prachtige fietstocht langs de
Oostzeekust ligt hier voor ons in het verschiet. Lekker fietsen met de zilte
zeelucht door de haren, luieren in de voor deze kust kenmerkende
strandstoelen op een van de vele brede, witte zandstranden, een terrasje
pikken in charmante badplaatsen als Laboe en Californië… zo hoort vakantie
te zijn!
dag 4
Lübeck (ca. 35 km/3 uur) of Ratzeburg (ca. 56 km/4,5 uur), Op naar ons
volgende hotel. Ongeveer halverwege de busreis stappen we uit voor een
fietstocht. Vanuit Bad Segeberg fietsen we naar Lübeck. Deze stad wordt ook
wel de ‘Koningin onder de Hanzesteden' genoemd. De oude binnenstad is
omsloten door water en bestaat uit kleine steegjes, kerken, kloosters,
vestingwerken en gebouwen uit verschillende perioden, zoals de barok, gotiek
en renaissance. Op het terras van Konditorei Niederegger is het fijn vakantie
vieren met een kop koffie en het enige echte Lübecker marsepeingebak.
Liefhebbers kunnen de fietsroute verlengen tot in Ratzeburg.
dag 5
Schwerinersee (ca. 42 km/ ca. 3,5 uur)
Vanuit het hotel fietsen we een rondje om (een gedeelte van) de Schweriner
See. Ongerepte natuur, water zover het oog reikt, kastelen en herenhuizen
vormen het decor voor deze aantrekkelijke, ontspannende tocht. Ook voor
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zwemmers, zeilers, surfers en kanovaarders is het een uniek waterparadijs.
Uiteraard bent u in de gelegenheid om Schloss Schwerin te bezoeken.

dag 6
Rakow-Warnemünde (ca. 47 km/4,5 uur). Vandaag is het weer de beurt aan
de Oostzeekust Radweg. Het beginpunt ligt in Rakow. We rijden over een
mooi fietspad, met uitzicht op de zee, via Kühlungsborn naar Heiligendamm,
de oudste zeebadplaats van het vasteland van Europa. Stranden en duinen
begeleiden ons vervolgens naar Warnemünde. Tip: beklim hier de 37 meter
hoge vuurtoren voor een fantastisch uitzicht over de kust, de promenade en
een kuurpark.
dag 7
Schwerin-Nederland per Comfort Class bus via wisselpunt Asten (ca. 525 km),
vertrek ochtend, aankomst laat in de middag.

van/tot
23.05.20 - 23.05.20
13.06.20 - 13.06.20
29.08.20 - 29.08.20
12.09.20 - 12.09.20

opmerking

prijs
€ 509,00
€ 649,00
€ 589,00
€ 539,00
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