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PROGRAMMA REIS SPEYER 2001
Dinsdag 9 oktober 2000
O7.00 uur

Vertrek met een bus van Betuwe Express uit Herveld vanaf de opstapplek bij het
politiebureau in Doorwerth, v.d.Molenallee 8;

07.30 uur

Vertrek vanaf de opstapplek bij de KMAR-kazerne, Thomas à Kempislaan 102 in
Arnhem.
Onderweg worden stops gemaakt t.b.v. de rokers. We houden een lunchpauze op de
parkeerplaats te Worms (Wonnegau-West). Lunch voor eigen rekening.

14.00 uur

Aankomst en kwartier maken in het Hotel am Technik Museum in Speyer,
Geibstraße 2 (tel. 00.49.6232.67100).
Frau Hintz is gedurende 4 dagen en 3 overnachtingen onze gastvrouw.
De tweepersoonskamers zijn voorzien van kleurentelevisie, telefoon, douche en toilet.
Het hotel, gelegen net buiten het centrum van Speyer, beschikt over een degelijk
restaurant en een gezellige bar.

14.45 uur

Vanaf het hotel gaan we te voet naar het centrum van Speyer. Vanaf de Domkerk
starten we om 15.00 uur in 2 groepjes o.l.v. 2 gidsen met een rondleiding door de
historische stad en bezoeken we de oude stadspoort en het Jodenbad. We eindigen
weer bij de Dom, die we op eigen gelegenheid gaan bezichtigen.
Na afloop lopen we weer terug naar het hotel.

18.00 uur

Gezamenlijk nuttigen van een avondmaaltijd in het restaurant van het hotel. Na
afloop diner bent u de rest van de avond vrij.

Woensdag 10 oktober 2001.
08.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel richting Mannheim.

08.50 uur

Aankomst op het terrein van het Mercedes-Benz in Mannheim.
Tijdens de rondleiding kunnen we kennismaken met de productie van autobussen en
motoren. Het bedrijfsbezoek beëindigen we met een lunch in de bedrijfskantine.

13.00 uur

Vertrek vanaf Mercedes-Benz terug naar Speyer.
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14.00 uur

Bezichtiging van het bij ons hotel gelegen Technisch Museum Speyer (met speciale
tentoonstelling van BMW, Lancia en Brennabor).
Om 17.00 uur aanschouwen we in IMAX Classic op een gigantisch filmdoek de
ontdekkingstocht naar het wrak van de Titanic.

18.00 uur

In het nabijgelegen Pfälzer Weindorf krijgt u een diner aangeboden.

20.00 uur

Te voet terug naar het hotel. De rest van de avond is vrij.

Donderdag 11 oktober 2001
08.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.

09.00 uur

Aankomst bij BASF in Ludwigshafen. Na ontvangst en een rit over het gigantische
bedrijventerrein, krijgen we een lunch aangeboden.

13.00 uur

Met de bus verder naar de Duitse Wijnstraat.

13.30 uur

Stop in Bad Dürkheim, waar u het grootste wijnvat ter wereld kunt aanschouwen.
Daarna vervolgen we de wijnstraat naar Deidesheim.

14.00 uur

Ruim anderhalf uur lang wordt u door een Nederlands sprekende gids rondgeleid in
het historische wijnstadje Deidesheim.

15.30 uur

Bezoek aan Winzerverein Deidesheim, waar we wijn gaan proeven en de wijnkelders
kunnen aanschouwen. Ook is er gelegenheid om wijn te kopen.

17.30 uur

Terug naar ons hotel in Speyer.

19.30 uur

Gezamenlijk diner in het hotel. De rest van de avond is niets ingepland.

Vrijdag 12 oktober 2001
09.00 uur

Uiterlijk tijdstip voor ontruiming kamers; bagage in de bus deponeren.
De rest van de ochtend kunt u zelf invullen; er is bijv. gelegenheid om te winkielen in
Speyer.

11.30 uur

Aanvang terugreis naar Nederland. Een stop voor de lunchpauze in Daxweiler (voor
eigen rekening).

17.30 uur

Nuttigen van het traditionele “slotdiner”. Deze keer een lopend buffet in Oriental
Plaza in Nijmegen.

20.00 uur

Aankomst in Arnhem

20.30 uur

Aankomst in Doorwerth

Veel plezier toegewenst.
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