Dagtocht suggestie
Meyerwerf in Papenburg
Na vertrek vanaf de opstapplaats rijden we via een mooie route naar het kleine
plaatsje Geeste. Deze plaats is bekend van het 180 hectare grote
Speicherbecken. Aan de rand van deze enorme plas bevindt zich het restaurant
waar u wordt verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met gebak. Degenen
die wat willen rondkijken op deze toch aparte locatie hebben daarvoor enige tijd
de gelegenheid. Het Speicherbecken is zoals vermeld een enorme plas die zeer
geliefd is bij allerlei watersporters. Het water is helder en biedt daarom ideale
mogelijkheden om bijvoorbeeld te duiken.
We laten Geeste achter ons en rijden via een natuurrijke route richting Meppen.
Via een prachtige route over de zogenaamde Hümmling, de Duitse tegenhanger
van de (Nederlandse) Hondsrug bereiken we Aschendorf. Bij een sfeervol
restaurant in Aschendorf, een klein plaatsje dat bekend is van de ADO-gordijnen
wordt u verwacht voor het gebruik van een uitgebreid lunchbuffet bestaande uit:
Koffie, thee en vruchtensap. Worst- en ham specialiteiten en kaasplankje. Diverse
broodsoorten, boter en marmelade. Rauwkostsalade en salades. Duitse
braadworst.
Vervolgens brengen we een bezoek aan de Meyerwerf. Tijdens ons bezoek aan
deze scheepswerf wordt u rondgeleid door een deskundige gids. Binnen de werf,
ondergebracht in de twee grootste overdekte scheepsbouwhallen ter wereld kunt u
het interieur van een luxe cabine bekijken. Bovendien treft u er een prachtige
tentoonstelling aan van de mooiste en modernste “droomschepen” die hier in
Papenburg door de circa 2.300 medewerkers van de Meyerwerf gebouwd zijn.
Immense schepen met voorzieningen als zwembaden, theaters, bioscopen,
winkelcentra en meer dan tien restaurants hebben in de loop van de tijd de
Meyerwerf verlaten. U komt van alles aan de weet over het ontwerp en de bouw
van de meest luxueuze cruiseschepen die op deze aarde rondvaren. De gehele
sfeer van luxe, weelde, techniek en bouwkunst gevoegd bij de onvoorstelbare
afmetingen van deze varende kolossen maakt deze excursie tot bijzonder
interessant en indrukwekkend. Zowel voor dames als voor heren is dit bezoek zeer
geschikt. Jaarlijks bezoeken meer dan 250.000 belangstellenden deze werf. Na
afloop van deze zeer interessante excursie rijden we naar het centrum van
Papenburg waar u enige tijd op eigen gelegenheid kunt doorbrengen. In het
grachtenrijke centrum bevinden zich op verschillende plaatsen prachtige
historische schepen die samen een soort van openluchtmuseum vormen. Het
stadje ademt een maritieme sfeer en is geliefd om z’n gezelligheid. Uiteraard kunt
u ook deze dagtocht afsluiten met een driegangen diner bij een sfeervol restaurant
in de regio.
* Het beschreven programma kan uiteraard geheel naar wens worden aangepast. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.
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