
      Bremen  

De Hanzestad Bremen ligt aan de rivier de Wezer. Door de ligging aan de rivier is het altijd met de 
scheepvaart verbonden. De eerste kunstmatige haven in Duitsland is hier gegraven. De stad is nog 

doorspekt met het maritime, maar de huidige haven ligt 60 km naar het Noorden; Bremerhaven. 
In het stadsdeel Vegesack, ten noorden van het centrum, ligt de 1800 m lange Maritime Meile. Hier is in een 
oud pakhuis het Spicarium gevestigd. Een interactieve tentoonstelling over scheepsbouw en de 

scheepvaart. Tevens een seinstation en een oude sleepboot.  

De oude stadswijk Schoor ademt nog de tijd van weleer. Vele 15e- en 16e eeuwse huisje staan hier op één 
gepakt. Nu is het wijk die de moeite van het bezoeken waard, met zijn vele kroegjes, eethuisjes en 

winkeltjes. 
In de Böttcherstraße, een van de straten die uitkomt op de Marktplatz, bevindt u zich midden in de stijlwereld 
van het expressionisme. Deze 110 meter lange straat met cafés en restaurants, kunsthandels, een carillon 

met dertig klokken van Meissner porselein en twee musea, is één architectonisch kunstwerk.  

In de oude stad staat het Rathaus uit 1400 en Rathaus Keller met zijn 600 verschillende Duitse wijnen. Op 

het Marktplein staan de Bremer straat muzikanten. De dieren uit het gelijknamige sprookje. Zijn zijn on om 
smakelijk verbonden met de stad. 
„De Schlachte”, de Wezer promenade, heeft vele horeca gelegenheden en terrassen en zijn antiek/ 

rommelmarkt.  

Bremen doet er alles aan om mee te gaan in de 21e eeuw. Stroomopwaarts ligt de oude havenwijk Ubersee, 
Nu een moderne woon- en werkwijk. Hier staat het Haven Museum, over de 120 jaar geschiedenis van de 

Bremer haven. Hedendaagse architectuur contrasteert met oude pakhuizen er direct tegenover, trendy cafés 
en restaurants. 
In Bremen zijn is ook een Science Centre en het Airbus Defence & Space. Hier kan men over de schouders 

meekijken bij de bouw van ruimteveren en raket onderdelen en zien hoe het leven van een astronaut is.  

Elk jaar heeft Bremen zijn kerstmarkt aan de Schlachte, in de binnen stad en haar zijstraten, de straten zijn 
sprookjesachtig verlicht. Vele kramen met authentieke producten maakt dit tot een middelgrote kerstmarkt.  
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     Programma suggesties  

Stadswandeling Bremen  
 
Zie Bremen per fiets  
 
Lloyd Café  
 
Brouwerij tour Beck’s en Haake-Beck  
 
Bierparty op z’n Duits  
 
Bier en eten op de “Alexander von Humbold”  
 
Walking dinner  
 
Restaurants  
 
Aerospace  
 
Rondleiding Mercedes Benz  

     Voor de heen- of terugreis:  

Havenrondvaart Bremerhaven  

Klimahaus Bremerhaven  

Rondleiding Meyer Werf  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      Hotels 

Het Elements Pure Feng Shui Hotel Bremen  
 
Swissotel Bremen  
 
Best Western Hotel Schaper Siedenburg 

Best Western Hotel zur Post  

Atlantic Hotel Universum  

Innside Hotel Bremen  

Voor een volledige beschrijving programma suggesties en hotels met 
de prijzen stuur een e-mail naar: lodder@group-travel.nl
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