Reisbeleving Hamburg 6 t/m 9 april 2018
Vrijdag 6 april waren we vroeg uit ons bed, 3.00 uur! Dit is natuurlijk erg vroeg , maar je moet wat over hebben
voor 4 hele dagen in Hamburg ;-). We werden om 5.00 uur door Linda van De Reisbeleving op Schiphol opgewacht
en samen met haar hebben wij van de personeelsvereniging onze medereizigers opgewacht.
Wat altijd leuk is, is dat we weer bekenden tegenkwamen die wel vaker met de PV op reis waren geweest. Altijd
leuk om te zien dat er nog veel mensen enthousiast zijn over onze reizen, daar doen we het ook voor.
Iedereen kreeg van Linda zijn/haar reispapieren en kon elektronisch inchecken, dus de reis was begonnen.
Na een korte, goede vlucht werden we in Hamburg opgewacht en begonnen we meteen met een stadstour. Onze
e
Nederlandse gids Desiree vertelde honderduit over Hamburg en we kregen een goed beeld van deze 2 stad van
Duitsland.
Daar het erg vroeg was en we met een relatief kleine groep waren konden we af en toe ook snel de bus uitstappen
en wat mooie wandelingen maken. En wat een mooi weer hadden we, wij (Yvonne en Brigitte) hadden dit weer
natuurlijk ook erbij besteld en hoe mooi en fijn is het dat we dit ook kregen ;-). De vooruitzichten waren goed :
zonnig weer en zo’n 22 graden, mooier kan je het niet krijgen.
Na de stadstoer gingen we naar het hotel, waar we meteen konden inchecken. Was wel even stoeien met de
toegangs/pincodes, maar na een tijdje kon iedereen gelukkig de kamer in.
In de avond hadden we een diner in Restaurant Hamborger Veermaster aan de Reeperbahn en konden we wat
meer kennismaken met de groep. Je merkte meteen dat de sfeer er goed in zat.

Zaterdag werden we vroeg opgehaald voor de excursie naar de AIRBUS FACTORY. Hier kregen we een mooie
rondleiding met een uitgebreide uitleg. Wat een vliegtuigen stonden daar en als je door de hangars liep, voelde je
je wel erg klein, vooral bij de Airbus 800 serie. Nu we de kennis hebben wat er allemaal komt kijken om een
vliegtuig te bouwen, kijk je er toch op een andere manier tegenaan. In de middag waren we terug in de stad en de
rest van de dag was iedereen weer vrij om lekker van het mooie weer en de stad te genieten.

Zondag gingen we fietsen, altijd leuk om een stad per fiets te verkennen, je ziet zoveel meer. Na deze mooie
fietstocht met gids, hadden we wat vrije tijd om lekker van het mooie weer te genieten. Lekker op een terrasje
geluncht en daarna gingen we ook nog varen. Heerlijk was het , lekker mooi weer en lekker vanaf het water naar
e
Hamburg kijken. Hamburg is de 3 havenstad van Europa (Rotterdam is 1) en we konden vanaf het water de
containerboten en de cruiseschepen bewonderen. Als kers op de taart, lag er ook nog een heel groot cruiseschip
in een dok, deze werd gestript en opnieuw bekleed , zowel de binnen- als de buitenkant.

Maandag hadden we nog een hele vrije dag om te besteden en we hadden wederom schitterend weer! Eerst
uitgecheckt en toen lekker met de veerpont naar het strand gegaan, daar een terrasje gepakt en nog heerlijk van
het uitzicht op de haven genoten.

Kortom: het was weer een mooi en vooral gezellig evenement !
Medereizigers, jullie worden hartelijk bedankt, want mede dankzij jullie hebben we er met elkaar een heel gezellig
weekend meegemaakt!
Hartelijke groeten,
Yvonne en Brigitte

