Kieler Week

Dag 1, vrijdag, 28.06.2019
05.30 vertrek vanaf Heerenveen,
Carpool t/o McDonald's
06.00 vertrek vanaf Leeuwarden,
Kalverdijkje, Tijsmaweg 4
07.00 vertrek vanaf Groningen,
Hoogkerk Transferium
incl. pauzes, langs Bremen,
Hamburg
15.00 aankomst in Kiel
stadsrondleiding met gids
Tijdens deze rondleiding waarbij we
zowel per bus en per voet de stad
ontdekken, beleven we de maritieme
flair van Kiel. Afhankelijk van de tijd
kunnen we de grootste veerboot ter
wereld vanaf een kleine afstand zien en
misschien zelfs bezichtigen. De vaart
langs de Kieler Förde leidt ons langs
verschillende
bezienswaardigheden.
Direct
aan
de
oever
liggen
indrukwekkende ondernemingen zoals
de
scheepswerf
HDW
met
verschillende soorten schepen en
historische
gebouwen.
Na
het
passeren van de oude Olympiahaven
en de Tirpitzhaven varen wij door het
Noord-Oostzee-kanaal, waar we met
een beetje geluk de sluizen kunnen
zien. Hier volgt een kleine pauze bij de
Holtenauer vuurtoren. Aansluitend gaan
wij terug naar onze startplaats, waarbij
we het oude stadscentrum en het
imposante raadshuis passeren.
17.00 inchecken bij het hotel en vrije tijd
Bezoek Kieler Woche
Met meer dan drie miljoen bezoekers
per jaar is de Kieler Woche een van
de grootste zeilsportevenementen ter
wereld. Dit jaar vindt dit evenement in
de laatste volledige week van juni
plaats (22 juni 2019 tot 30 juni
2019). Er is vanalles te beleven
tijdens dit fantastische evenement.
Kiellinie
Bij het centraal station begint het
gezellige pad langs vele kraampjes,
het reuzenrad, heerlijk ijs en andere
lekkernijen. Het is hier volop genieten
van de Kieler Woche ambience!
Open Air
Zwoele zomeravonden met gratis
concerten onder de vrije hemel;
de Kieler Woche is een tiendaags
openluchtfestival. Honderden bands
spelen op 26 tribunes in Kiel. Het
muzikale programma is ontzettend
divers - van Rock tot Radio Bob, er
is voor jong en oud van alles te
beleven - voor ieder wat wils.

Dag. 2, zaterdag 29.06.2019
09.00 ontbijt in het hotel
10.00 Kieler Woche
Muziekprogramma
Rocklegendes en rappionieren, BalkanBeats en Bayern-Pop, Neue Deutsche
Welle en de nieuwe muzikale talenten
uit Kiel: In de Kieler Woche is er
genoeg muziek voor iedereen. Naast
bekende artiesten en nieuw-komers is
er ook ruimte voor coverbands.
https://www.kielerwoche.de/de/musik/index.php
Windjammer
Honderden zeilers starten met hun
parade: het hoogtepunt van de Kieler
Woche: Op de tweede avond van de
week komen jaarlijks meer dan
100.000 mensen voor de traditionele
Windjammerparade. Al om 9 uur ’
s
ochtends wordt de opstelling bekend
gemaakt voor het startsignaal om 11
uur.
https://www.kiel-sailingcity.de/veranstaltungen/kielerwoche/windjammerparade.html
Internationale markt
Vanaf het Kieler raadhuisplein is het
maar een kleine stap tot de grote, wijde
wereld! – Op de “Internationale markt“
gaan zich 34 landen met hun culturele
en culinaire hoogtepunten presenteren.
Hiernaast zorgen muzikanten en
kunstenaren voor een gezellige sfeer.
https://www.kielerwoche.de/de/entdecken/specials/
internationalermarkt.php
Rondvaarten voor groepen en
individuele bezoekers
Tijdens dit evenement is er een ruime
keuze aan verschillende schepen voor
korte of lage rondvaarten. Gezellig,
romantisch, overdag of ‘
s avonds, grote
of kleine schepen, het kan allemaal
tijdens dit evenement.
https://www.kiel-sailingcity.de/veranstaltungen/kielerwoche/schiffstouren.html
Dag 3, zondag 30.06.2019
09.00 ontbijt in het hotel
10.00 vertrek naar Laboe
10.45 aankomst Laboe
Wij gaan op bezoek naar het MarineEhrenmahl met het onder- grondse
monument en de tentoonstelling. Hier
wordt meer verteld over het bouwwerk
en de geschiedenis ervan. Vanaf de
platform op 85 meter hoog heb je een
fantastisch
uitzicht
over
het
heuvelachtige landschap van Ostholstein tot en met de Kieler Fjords en
natuurlijk de Oostzee. Hierna kan een
U-Boot uit de Tweede Wereldoorlog
bezichtigd worden, de U-995. Wie er in
durft kan het benauwde gevoel in
levende lijve ondervinden, net zoals de
45 inzittenden van de U-boot tijdens
de weken durende missiedestijds.
Vrije tijd met mogelijkheid om te
lunchen
14.30 terugreis incl. pauzes, langs
Hamburg, Bremen
19.30 aankomst Groningen
20.00 aankomst Leeuwarden
21.00 aankomst Heerenveen
Programmawijziging onder voorbehoud.

Vertrekdata:
28.06.-30.06.2019
De Kieler Woche is een jaarlijks terugkerend
zeilevenement in Kiel. Het is het grootste
zeilevenement ter wereld en tevens één van
de grotere volksevenementen van Duitsland.
Elk jaar komen meer dan drie miljoen
bezoekers naar de stad voor de wedstrijden
en alle overige activiteiten.

Inbegrepen:
- vervoer per luxe 5***** touringcar
vanaf een opstapplaats in uw regio
- koffie en ontbijt in de touringcar
- 2 x overnachting im Hotel Astor Kiel by
Campanile
Het Hotel ligt in de grootste winkelstraat
van Kiel en biedt ruime kamers met gratis
WiFi.
De
bootterminals
en
de
belangrijkste
bus-en
treinstations
bevinden zich op 5 minuten lopen van het
hotel. Hotel Astor Kiel by Campanile
serveert elke ochtend een uitgebreid
ontbijt op de 10e verdieping. Ook kunt u
kiezen voor een Scandinavisch ontbijt
met specialiteiten uit de regio. U kunt hier
dineren met uitzicht op de Kieler Fjord.
Het winkelcentrum Sophienhof ligt op
5 minuten lopen en heeft 120 winkels.
Verder kunt u genieten van een
drankje in de Astor Bar, die een
panoramisch uitzicht biedt op het
stadscentrum van Kiel en de haven.

-

2 x ontbijtbuffet
stadsrondleiding in Kiel
stadsrondleiding in Laboe
entree marine-gedenkteken
Laboe
- entree u-boot

Lezersprijs:
€ 398,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer:€ 80,Niet inbegrepen: reis- en annuleringsverzekering

