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 4 – daags linedance weekend naar Hameln 

Hameln staat bekend als de stad van de rattenvanger. Tijdens ons verblijf zullen we de sporen van de 
rattenvanger volgen. Maar daarnaast natuurlijk verschillende andere bezienswaardigheden in de 
omgeving van Hameln. En natuurlijk zijn er de bekende linedance avonden met uw eigen DJ. 
 
Hotel:           Hotel am Burg Sternberg 
Adres:           Sternbergerstrasse 37, Extertal 

Website:       www.hotel-burg-sternberg.de 

  

 
 
 
Dit weekend kunnen wij u aanbieden: 
 
Inclusief: 

• Koffie met vlaai in onze centrale opstapplaats Partycentrum Antoine in Soerendonk; 

• Vervoer vanaf onze centrale opstapplaats in Soerendonk;   

• Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider; 

• 3 nachten verblijf in Hotel am Burg Sternberg, Sternbergerstrasse 37, Extertal;  

• Verzorging op basis van halfpension; 

• 3 x linedance avond met DJ Anita en DJ Bert; 

• Afscheidsdiner in Partycentrum Antoine in Soerendonk; 

• Toeristenbelasting; 

• Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma); 
 
 
Exclusief:  
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

• Annuleringsverzekering 6,9%  

• Reisverzekering € 2,50 per dag. 

• De niet vermelde maaltijden 

• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  
 

http://www.hotel-burg-sternberg.de/
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Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 

• Bezoek aan Hameln met rondleiding van de rattenvanger; 

• Demonstratie glasblazen in de Schauglasbläserei im Pulverturm; 

• Bezoek aan Schloss Hämelschenburg; 

• Bezoek met rondleiding aan de Dr. Oetker Welt;  
 
Minimum aantal deelnemers: 30   
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.  
 
 

Dagprogramma  4 – daags Linedance weekend Hameln 
 

Dag 1 heenreis Hameln 

Vanaf onze centrale opstapplaats in Soerendonk rijden we met voldoende pauzes naar ons hotel. Na het 

diner de linedance avond met: 

 

              

DJ Anita                                         DJ Bert 

Dag 2, Emmerthal en Bielefeld 
Een van de bekendste kastelen in de omgeving van Hameln is Schloss Hämelschenburg, dat we in de 
voormiddag gaan bezoeken. In de namiddag bezoeken we de bekende Dr. Oetker fabrieken in Bielefeld 
We worden er rondgeleid in de Dr. Oetker Welt. Terug naar het hotel, een lekker diner en dan weer 
linedance op de muziek van uw DJ.  

Dag 3, Hameln  
Natuurlijk mag een rondleiding door Hameln met de Rattenvanger niet ontbreken. Hij voert u, op basis 
van het verhaal van de rattenvanger, langs de mooie plaatsen in Hameln. Aansluitend krijgt u de 
gelegenheid om deze stad verder te verkennen. We besluiten ons bezoek aan Hameln met een 
demonstratie in de Schauglasbläserei im Pulverturm. Daarna vertrekken we weer naar het hotel voor 
het diner en de linedance avond.  

Dag 4, terugreis 
Na het ontbijt vertrekken we weer richting Nederland. We maken een koffiepauze in de prachtige stad 
Münster, waar u ook de tijd krijgt om de Altstadt te bewonderen. Hierna rijden we door naar 
Partycentrum Antoine in Soerendonk, waar we onder het genot van een heerlijk diner deze reis nog de 
revue laten passeren.  
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Contact gegevens: 
Adres        : Lochtenburg 47 
Postcode        : 5481 CN 
Woonplaats    : Schijndel 
Telefoon no.   :  +31 (0) 73 – 6 89 26 06 

Mobiel no.      :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 

Email              :  info@countrytravel.nl 
Website          :  www.countrytravel.nl 
 

tel:%20+31736892606
tel:%20+31622574038
mailto:%20info@countrytravel.nl
https://www.countrytravel.nl/

