Programma 2006, Köln
Dinsdag 17 oktober 2006
O7.00 u Vertrek met een bus van Betuwe Express uit Herveld vanaf de opstapplek bij
het politiebureau in Doorwerth.
07.30 u Vertrek vanaf de opstapplek bij politielocatie "De Haven" aan de Snelliusweg 1
in Arnhem.
08.00 u Vertrek vanaf de opstapplaats Beek (autoweg A12 grensovergang).
09.00 u Korte stop t.b.v. de rokers.
10.00 u Bezoek Zons, een 14e eeuws vestingstadjes aan de Rijn.
11.30 u Einde bezoek Zons en vertrek per bus.
12.00 u Nuttigen van de lunch op Raststätte Vierwinden/Nord op eigen gelegenheid.
13.00 u Vertrek richting Grevenbroich
13.30 u Bezoek bruinkooldagbouw Garzweiler, na ontvangst en een korte inleiding in het
Informatiecentrum maken we onder begeleiding een bustoer door het bruinkool gebied
16.00 u Vertrek richting hotel in Pulheim
16.30 u Aankomst bij en kwartier maken in het Hotel Ascari****, Jacobsstrasse in
Pulheim. Het hotel ligt in het centrum van een klein stadje ten westen van Keulen. Een
luxe hotel met ruime kamers, die van alle gemakken voorzien zijn. In de directe
omgeving van het hotel ligt een station (S-Bahn) met snelle verbinding naar het centrum
van Köln.
19.00 u Gezamenlijk nuttigen van een diner in het hotel, na afloop diner bent u de rest
van de avond vrij

Woensdag 18 oktober 2006
08.30 u Vertrek per bus vanaf het hotel
09.30 u Bezoek hoofdbureau van politie in Köln
12.30 u Lunch in de kantine van het hoofdbureau
13.15 u Einde lunch en vertrek richting centrum Köln
14.00 u Stadswandeling langs historische brouwerijen in de binnenstad van Keulen (zgn.
Brauhaus Wanderweg). Inclusief genot van een drankje
17.00 u Einde stadswandeling en retour hotel
18.00 u Aankomst in het hotel
18.30 u Gezamenlijk nuttigen van een diner in het hotel, na afloop diner bent u de rest
van de avond vrij
Donderdag 19 Oktober 2006
08.30 u Vertrek per bus vanaf het hotel
09.30 u Bezoek aan Ford fabrieken in Köln
12.00 u Nuttigen van een snack in de kantine van Ford
12.45 u Vertrek richting binnenstad van Köln
13.00 u Gelegenheid om te winkelen in Köln
17.00 u Per bus retour hotel
18.00 u aankomst bij hotel
19.00 u Gezamenlijk nuttigen van een diner in het hotel, na afloop diner bent u de rest
van de avond vrij

Programma 2006, Köln
Vrijdag 20 Oktober 2006
09.00 u Uitboeken in hotel en vervolgens vertrek per bus naar Köln
09.30 u Wisselprogramma bestaande uit een rondleiding in de historische binnenstad
van Köln (Altstadt) en een bezichtiging van de beroemde Dom van Köln. In 2 groepen
onder begeleiding van collega's van de IPA Köln
12.00 u Nuttigen van een lunch in Brauhaus Schreckenskammer
13.00 u Einde lunch
13.30 u Bezoek van het chocolademuseum in Köln, inclusief rondleiding
15.30 u Vertrek per bus richting Elten
17.00 u Nuttigen van het traditionele "slotdiner". Deze keer een diner in restaurant "Het
Oude Posthuis"in Elten
19.00 u Vertrek huiswaarts
19.30 u Aankomst in Arnhem
18.45 u Aankomst in Doorwerth

