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Ooststeeg 146, 6708 AZ Wageningen
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E-mail: i.mauritz@chello.nl of izak.mauritz@gelderland-midden.politie.nl

PROGRAMMA reis Keulen 2007
Woensdag 17 oktober 2007
07.00 uur
08.15 uur
08.30 uur
10.15 uur
10.30 uur.
12.15 uur
13.00 uur
13.30 uur

16.00 uur
16.30 uur

19.00 uur

Vertrek met een bus van de Betuwe Express vanaf de opstapplaats Hoofdstraat 157
te Herveld
Aankomst Utrecht
Vertrek vanaf de opstapplaats 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 de lunch op Raststätte Vierwinden/Nord (op eigen gelegenheid)
Vertrek richting Grevenbroich
Bezoek bruinkooldagbouw Garzweiler
Na ontvangst en een korte inleiding in het Informatiecentrum maken we onder
begeleiding een bustoer door het bruinkoolgebied
Vertrek richting hotel in Pulheim
Aankomst bij en kwartier maken in het Hotel Ascari****, Jakobstraße in Pulheim. Het
hotel ligt in het centrum van een klein stadje ten westen van Keulen. Een luxe hotel
met ruime kamers, welke van alle gemakken zijn voorzien. In de directe omgeving van
het hotel ligt een station (S-Bahn) met snelle verbinding naar het centrum van Keulen.
Gezamenlijk nuttigen van een diner in het hotel
Na afloop diner bent u de rest van de avond vrij

Donderdag 18 oktober 2007
08.30 uur
09.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur

15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.
Bezoek hoofdbureau van politie in Keulen
Lunch in de kantine van het hoofdbureau
Vertrek richting centrum Keulen
Wisselprogramma bestaande uit:
I.
Een rondleiding onder begeleiding van een collega van de IPA Keulen
rondom de beroemde Dom van Keulen gevolgd door bezichtiging in de Dom
zelf op eigen gelegenheid (groep 1)
II.
Stadswandeling onder leiding van een gids langs historische brouwerijen in de
binnenstad van Keulen (zgn. Brauhaus Wanderweg). Inclusief genot van een
drankje (groep 2)
Wisselen van programma (groep 1: Wanderweg; groep 2: Dom)
Retour hotel
Aankomst bij hotel
Gezamenlijk nuttigen van een diner in het hotel
Na afloop diner bent u de rest van de avond vrij
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Vrijdag 19 oktober 2007
08.30 uur
09.30 uur

11.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.
Bezoek aan Ford fabrieken in Keulen met programma bestaande uit:
- verwelkoming in de ontvangstruimte van Ford Werke met drankje en vertoning film
over (historie van) Ford;
- bezichtiging van de fabriek (in 2 groepen, start treintje 15 minuten na elkaar)
Nuttigen “lunch” in de ontvangstruimte van Ford
Vertrek richting Köln Triangel
Genieten van het uitzicht over de Domstad en haar omgeving vanaf het
Panoramadak van het gebouw Köln Triangel op circa 100 meter hoogte
Vertrek richting chocolademuseum
Bezoek van het Imhoff Schokoladen Museum in Keulen
Per bus retour hotel
Aankomst bij hotel
Gezamenlijk nuttigen van een diner in het hotel
Na afloop diner bent u de rest van de avond vrij

Zaterdag 20 oktober 2007
09.00 uur
09.45 uur
12.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
17.30 uur
17.40 uur
19.30 uur
19.40 uur
21.00 uur

Uitboeken in hotel en vervolgens vertrek per bus naar Keulen
Gelegenheid om te winkelen in Keulen
Aanvang terugreis
Nuttigen van een afscheidsdiner in restaurant Concordia in Denekamp
Vertrek richting Enschede
Aankomst in Enschede (Stationsplein)
Vertrek in Enschede
Aankomst in Utrecht (Jaarbeursplein)
Vertrek in Utrecht
Aankomst in Herveld (bij Betuwe Express)

Een prettige reis toegewenst
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