NPB & MarVer
Reis WUPPERTAL
Secretariaat:
Ooststeeg 146, 6708 AZ Wageningen

 06-51575713

E-mail: i.mauritz@chello.nl of izak.mauritz@gelderland-midden.politie.nl

Dinsdag 24 oktober 2006
07.00 uur
08.00 uur
08.15 uur
10.15 uur
10.30 uur.
13.00 uur
14.00 uur

16.00 uur
17.00 uur

18.30 uur
20.30 uur

Vertrek met een bus van de Betuwe Express vanaf de opstapplek Hoofdstraat 157 te
Herveld richting (Nr.1)
Aankomst Utrecht
Vertrek vanaf de opstapplek Jaarbeursplein te Utrecht in de richting Enschede
Aankomst Enschede
Vertrek vanaf de opstapplaats Stationsplein in Enschede
Onderweg worden stops gemaakt t.b.v. de rokers
Nuttigen van een “12-uurtje” in restaurant Neanderstube in Mettman (Nr.2)
Bezoek Neanderthal Museum in Mettmann. Ontmoet je voorouders onder
begeleiding van een gids (45 min) (Nr.3)
14.20 uur : start groep I
14.40 uur : start groep II
Vertrek richting hotel in Wuppertal
Aankomst bij en kwartier maken in het InterCityHotel**** in Wuppertal. Het hotel ligt
in het hart van de stad in de directe omgeving van een halte van de zweefbaan. Een
luxe hotel met sauna, dompelbad, fitnessruimte, en ruime kamers, die van alle
gemakken voorzien zijn (Nr. 4)
Alle deelnemers ontvangen een gratis tickets openbaar vervoer incl. zweefbaan.
Gezamenlijk nuttigen van een buffet in het restaurant van het hotel. De rest van de
avond vrij (Nr. 5)
Rest avond vrij

Woensdag 25 oktober 2006
08.15 uur
09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
12.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
16.00 uur
16.15 uur
17.00 uur

18.30 uur
19.00 uur
19.15 uur
21.00uur

Vertrek per bus vanaf het hotel onder begeleiding van collega’s van de politie
Wuppertal
Bezichtiging Müngstener Brücke, de indrukwekkende, ruim 1200 meter hoge stalen
spoorbrug over de Wupper (Nr. 6)
Vertrek naar Schloß-Burg Solingen
Bezichtiging van de Schloß-burg in Solingen, inclusief het historische museum en
een unieke modelbaan (Nr. 7)
Vertrek uit Solingen
Lunch in de kantine van de Bereitschaftspolizei van Wuppertal (Nr. 8)
Rondrit door Wuppertal en omgeving (Nr. 9)
Parkeren bus bij het hotel
Vertrek per zweefbaan vanaf halte Hauptbahnhof naar eindpunt Vohwinkel
Rit met de zgn. Kaiserwagen. Rit van begin- naar eindpunt (en retour) met de
Kaiserwagen (ruim 100 jr. oude wagon van keizer Wilhelm II) onder begeleiding van
een Nederlandstalige gids (Nr. 10)
Einde rit Kaiserwagen en met zweefbaan terug naar hotel (halte Hauptbahnhof)
Terugkeer naar ons hotel
Gezamenlijk nuttigen van een buffet in het tegenover het hotel gelegen restaurant
China Garten (Nr. 11)
Einde diner. De rest van de avond is vrij
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Donderdag 26 oktober 2006
08.45 uur
09.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

16.30 uur

17.30 uur
20.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.
Bezoek aan de fabriek van Zwilling in Solingen; het bekende merk voor messen,
scharen, keukenartikelen etc. De rondleiding vindt in 3 groepen plaats (Nr. 12)
Bezoek aan het shopping-centrum van Zwilling
Vertrek in Solingen
Lunch in de kantine van de Bereitschaftspolizei van Wuppertal (Nr. 13)
Terugkeer per bus naar hotel
Bus parkeren bij het hotel. Daarna de mogelijkheid om op eigen gelegenheid te gaan
winkelen in Wuppertal. Gebruik zweefbaan is mogelijk (dichtstbijzijnde halte
Hauptbahnhof) (Nr. 14)
Aankomst op eigen gelegenheid bij het Brauhaus van Wuppertal (dichtstbijzijnde halte
zweefbaan Alter Markt). In een voormalig zwembad hebben we de zgn. Galerie
afgehuurd, inclusief buffet (Germanenschmaus) en o.a. fustjes bier uit eigen brouwerij.
Tevens bestaat de gelegenheid om in kleine groepjes de brouwerij te bezichtigen
Nuttigen van een buffet incl. brouwsel van het brouwhuis (Nr. 15)
Afsluiting en per zweefbaan retour hotel

Vrijdag 27 oktober 2006
09.00 uur
10.00 uur
12.15 uur
14.30 uur
16.30 uur
17.30 uur
19.15 uur
20.30 uur

Uitboeken in hotel en vervolgens vertrek per bus naar Radevormwald
Bedrijfsbezoek GIRA. De fabrikant van een topmerk lichtschakelaars, stopcontacten
en elektronische snufjes ontvangt ons op een hypermodern bedrijf (Nr. 16)
Nuttigen van een diner in restaurant Uelfetal (Nr. 17)
Aanvang terug reis per bus richting Nederland (Nr. 18)
Aankomst in Enschede (Stationsplein)
Stop (45 min)
Aankomst in Utrecht (Jaarbeursplein)
Aankomst in Herveld (bij Betuwe Express)

Een prettige reis toegewenst
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