
4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt

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

14 december 20 € 306

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 30

Halfpension (3 avondmalen) € 57

Opstapplaatsen: E

HOTEL NEAR BY*** 
Ligging: vlakbij het centrum van Laatzen en op 10 km van het centrum van 
Hannover
Uitrusting: comfortabel hotel met restaurant, bar, lift, gratis, moderne 
kamers, badkamer met douche, toilet, haardroger, telefoon, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde Italiaanse buffetten

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Kamer met ontbijtbuffet
• Toegang Autostadt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Dag 1 • België - Braunschweig
In de namiddag komen we aan in Braunschweig. De geschiedenis van deze kerstmarkt gaat meer dan 300 jaar terug. Onze gids neemt ons 
mee voor een korte wandeling in deze sfeervolle stad. Nadien is er voldoende vrije tijd om de kerstmarkt te bezoeken.

Dag 2 • Autostadt
Vandaag brengen we de dag door in Autostadt. Het themapark, naast de Volkswagen fabriek in Wolfsburg, lijkt in deze tijd één groot 
gezellig en betoverend verlicht winterdecor. Op de bevroren vijver middenin het parklandschap presenteert een internationaal ensemble 
kunstschaatsers dagelijks hun kleurige ijsshows. We genieten van het evenementenprogramma en nemen een kijkje op de gezellige 
wintermarkt. 

Dag 3 • Hannover
We rijden naar Hannover. Daar aangekomen leidt onze gids ons doorheen het historische centrum. Aansluitend hebben we vrije tijd om de 
kerstmarkt te bezoeken. Op de historische kerstdorpmarkt bewonderen we de glasblazers en pottenbakkers. Voor de lekkerbekken biedt de 
Finse kerstmarkt alvast smaakvolle typische Finse en Duitse gerechten.

Dag 4 • Goslar - België
We reizen door naar Goslar, waar we samen met de gids de oude charmante straatjes verkennen. Vervolgens hebben we vrije tijd om rond 
te lopen op de kerstmarkt, die terecht één van de mooiste van Duitsland wordt genoemd. In de namiddag rijden we met alweer mooie 
kerstherinneringen terug naar België.
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