PROGRAMMA reis Koblenz 2012
Maandag 22 oktober 2012
06.30 uur
07.30 uur
07.45 uur
09.45 uur
10.00 uur.
12.00 uur

Vertrek met een bus van de Betuwe Express vanaf de opstapplaats Onderstalstraat 4
te 6674ME Herveld richting Utrecht
Aankomst Utrecht
Vertrek vanaf de opstapplaats Jaarbeursplein te Utrecht richting Enschede
Aankomst in Enschede
Vertrek vanaf de opstapplaats Stationsplein in Enschede
Onderweg is er bingo en worden stops gemaakt
Nuttigen van de lunch op Raststätte Ohligser Heide West in Solingen (op eigen
gelegenheid)

13.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
19.00 uur

Vervolg heenreis
Aankomst bij en kwartier maken in Hotel Ebertor ***S,
Heerstraße172 in Boppard am Rhein
Verkenning van en/of shopping in Boppard (op eigen gelegenheid)
Gezamenlijk nuttigen van een 3-gangen diner in het hotel
Na afloop diner bent u de rest van de avond vrij

Dinsdag 23 oktober 2012
08.30 uur
10.00 uur
11.45 uur
12.15 uur
13.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.
Bezichtiging en rondleiding in de regeringsbunker in Ahrweiler
Vervolg per bus
Lunch in Vulkan Brauhaus in Mendig
Bezichtiging en rondleiding in de Lava-Keller in Mendig
Vervolg naar Koblenz-Centrum
Gelegen tot shopping
Retour hotel
Gezamenlijk nuttigen van een buffetdiner in het hotel
Na afloop diner bent u de rest van de avond vrij

Woensdag 24 oktober 2012
09.00 uur
09.30 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.15 uur
13.45 uur
15.45 uur
16.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel.
Rondleiding in het centrum van Koblenz o.l.v. IPA-collega’s in 3 groepen
Lunch in de kantine van het hoofdbureau van politie Koblenz
Vervolg per bus
Met een kabelbaan (gondelvaart) vanaf de vesting Ehrenbreitstein naar beneden over
de Rijn naar de Deutsches Eck en weer terug
Bezichtiging vesting Ehrenbreitstein
Vervolg met de bus
Bezoek aan Weingut Göhlen incl. proeverij
Vertrek richting hotel
Gezamenlijk nuttigen van een 3-gangen diner in het hotel
De rest van de avond is vrij.
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Donderdag 25 oktober 2012
09.15 uur
10.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
16.00 uur
19.00 uur

Vertrek per bus vanaf het hotel
Ontvangst en rondleiding door het logistiekcentrum van Dachser Logistik
Nuttigen van een lunch bij Dachser Logistik
Vervolg per bus
Bezichtiging en rondleiding in het DB-museum
Vertrek richting hotel
Gezamenlijk nuttigen van een 3-gangen diner in het hotel
De rest van de avond is vrij.

Vrijdag 26 oktober 2012
08.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.45 uur
16.00 uur
18.00 uur
18.30 uur
18.45 uur
20.30 uur
20.45 uur
21.30 uur

Uitboeken in hotel en vervolgens vertrek per bus huiswaarts
Onderweg is er bingo en worden stops gemaakt
Bezichtiging Benedikterabdij in Maria Laach
Vervolg terugreis
Lunchpauze op Raststätte Ohligser Heide Ost te Solingen (op eigen gelegenheid)
Vervolg terugreis
Nuttigen van een afscheidsdiner in restaurant “Concordia” in Denekamp
Vertrek richting Enschede
Aankomst Stationsplein Enschede
Vertrek richting Utrecht
Aankomst in Utrecht (Jaarbeursplein)
Vertrek in Utrecht
Aankomst in Herveld (bij Betuwe Express)

Veel plezier toegewenst.
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