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PROGRAMMA reis LEIPZIG 2005
Dinsdag 25 oktober 2005
07.00 uur

Vertrek met een bus van de Betuwe Express vanaf de opstapplek Hoofdstraat 157
te Herveld richting Utrecht (aankomst 08.00 uur).

08.15 uur

Vertrek vanaf de opstapplek Jaarbeursplein te Utrecht in de richting Enschede
(aankomst 10.00 uur).

10.15 uur.

Vertrek vanaf de opstapplaats Stationsplein in Enschede.
Onderweg worden stops gemaakt t.b.v. de rokers. We houden een lunchpauze van
circa 1 uur op een Raststätte in de buurt van Hannover.
(Lunch voor eigen rekening).

17.30 uur

Aankomst bij en kwartier maken in het Balance Hotel Alte Messe in Leipzig,
Breslauer Straße 33 (tel. 00.49.341.8679.-0).
De een- en tweepersoonskamers zijn voorzien van kleurentelevisie, telefoon, douche,
toilet en (gratis) koffie- en theebar. Het hotel, gelegen op 2 km van het centrum van
Leipzig, beschikt over een degelijk restaurant, een gezellige bar, een sauna en een
fitnessruimte. Inclusief gratis tickets openbaar vervoer.

19.00 uur

Gezamenlijk nuttigen van een diner in het restaurant van Balance Hotel Alte Messe.
Na afloop diner bent u de rest van de avond vrij.

Woensdag 26 oktober 2005
08.45 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.

09.30 uur

Bezoek aan de elektriciteitscentrale (Kraftwerk) in Lippendorf (ten zuiden van
Leipzig).

11.30 uur

Nuttigen van een lunch in de kantine van de centrale.

12.30 uur

Vertrek per bus richting Stasi-Museum.

13.30 uur

Bezoek aan het Stasi-museum “der Runden Ecke” onder leiding van gidsen.

15.00 uur

Gelegenheid om te winkelen en om de binnenstad van Leipzig te verkennen.

18.00 uur

Per bus terug naar het hotel.

19.00 uur

Gezamenlijk nuttigen van een diner in het restaurant van het hotel. Na afloop buffet
bent u de rest van de avond vrij.
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Donderdag 27 oktober 2005
08.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.

09.00 uur

Bezoek aan het Militairmuseum in Kossa (noordoostelijk van Leipzig).

11.30 uur

Per bus retour richting Leipzig.

12.15 uur

Aankomst Hauptbahnhof; gelegenheid om te lunchen (voor eigen rekening).

13.15 uur

Vertrek per bus richting Porsche.

13.45 uur

Aankomst bij Porsche Leipzig. O.l.v. gidsen bezichtiging van de fabriek (incl.
productie Carrera GT), het Porsche-museum en het klantencentrum en een film.

15.30 uur

Een stadsrondrit met begeleiding van IPA Leipzig (Leipziger Messe,
Völkerschlachtdenkmal etc).

18.00 uur

Einde rondrit bij hotel.

19.00 uur

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

Vrijdag 28 oktober 2005
09.00 uur

Aanvang terugreis naar Nederland. Een stop voor de lunchpauze in de omgeving van
Hannover. (Lunch voor eigen rekening).

16.00 uur

Genieten van een afsluitend diner in restaurant De Dinkel “Keet’n Zwart” in de
Lutte.

18.00 uur

Aankomst in Enschede (Stationsplein).

20.00 uur

Aankomst in Utrecht (Jaarbeursplein).

21.15 uur

Aankomst in Herveld (bij Betuwe Express).

Een prettige reis toegewenst.
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