
Opstapplaatsen: G

7 dagen / 6 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

08 juli 18 € 829

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 220

Elektrische fiets € 63

-10%

Dag 1 • België - Burg im Spreewald
We rijden via Hannover en Magdeburg naar Burg in Spree-
wald. Installatie in het ***hotel Zum Leineweber.

Dag 2 • Langs de grensrivieren Oder & Neisse naar 
de Spree  (fietstocht ± 53 km) 
We starten onze fietstocht in Neuzelle, aan het voormali-
ge Cisterciënzerklooster.  ’s Middags bereiken we Guben/
Gubin (Polen). Na de middag fietsen we richting Spree tot 
het vestingstadje Peitz, gekend voor zijn ijzergieterijen en 
visserij.  

Dag 3 * • Peitz - Cottbus - Burg im Spreewald 
(fietstocht ± 45 km) 
Vanaf Peitz fietsen we door een opvallend vijverlandschap.  
Dat fietspad leidt ons naar het historische centrum van 
Cottbus, de bezienswaardige hoofdstad van de regio Lau-
sitz.  Aan de rand van de stad ligt het Landschaftspark 
Branitz van Hermann Fürst von Pückler-Muskau met zijn 
kasteel en unieke grafpiramide.  In de namiddag fietsen 
we tot Burg, het eerste stadje in het ‘Biosphärenreservat 
Spreewald’. 
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 4 • Oberspreewald van Burg tot Lübben
(fietstocht ± 38 km) 
Dit deel van het Spreewald is een echt labyrint van beekjes 
en kanalen. De typische Spreewalddorpjes, zoals Leipe, zijn 

alleen per fiets of kano te bereiken. We brengen een be-
zoek aan het zeer gezellige Lübbenau, met als blikvangers 
de historische stadskern met het Schloss Lübbenau en de 
grote Spreewaldhaven. We vervolgen onze fietsrit tot eind-
punt Lübben, eveneens een historisch stadje met kasteel, 
vijf havens en een natuurbadplaats.

Dag 5 • Unterspreewald van Lübben via Neuendor-
fer See tot Trebatsch (fietstocht ± 52 km) 
We volgen de oever van de Spree tot in het idyllische dorp 
Schlepzig, het centrum van het Unterspreewald. Er zijn 
tal van interessante bezienswaardigheden zoals een his-
torische graanmolen, een landbouwmuseum, het bezoe-
kerscentrum van het UNESCO-Biosphärenreservat en de 
Spreewaldbrouwerij & -branderij. We passeren het Neuen-
dorfer meer en Alt Schadow waar we het Spreewald verla-
ten. Langs bossen en landelijke wegen fietsen we richting 
Schwielochsee waar onze rit eindigt in Trebatsch. 

Dag 6 • Fietsroute in de Dahmevallei
(fietstocht ± 30 km) 
We starten onze laatste fietsrit in Golssen en volgen de oe-
vers van de Dahme tot Märkisch Buchholz. In de namiddag 
rijden we naar Werder in het Havelland voor onze laatste 
overnachting in ***Hotel Zur Insel.

Dag 7 • Werder - België
Via de Duitse snelwegen rijden we richting België.

HOTEL ZUM LEINEWEBER
Ligging: in het natuurgebied Spreewald
Uitrusting: gezellig hotel met receptie, restaurant, 
bar, terras
Kamers: comfortabele kamers met badkamer met 
douche, toilet, telefoon, radio, tv, minibar
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden & 1 avond een Spreewald-
buffet

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 7e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

GUBEN COTTBUS

LEIPE

FIETSREIZEN

92 93

Het Spreewald is een door UNESCO erkend natuurgebied, gelegen in de deelstaat Brandenburg, ten zuidoosten van Berlijn. Deze streek met 
haar duizenden riviertjes en kanalen wordt ook wel het ‘Groene Venetië’ genoemd. U kunt hier prachtige fietstochten maken in een pure, 
ongeschonden natuur. Het Spreewald zal u aangenaam verrassen!

Fietsen door het Spreewald DUITSLAND • NIEUW   


