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Buitenkans voor snelle beslissers

Reis Oost-Duitsland
Hallo beste Vogelvrienden
‘Er zijn 2 plaatsen vrijgekomen voor de 9-daagse reis met de VWG naar Noordoost
Duitsland van donderdag 30 september t.e.m. vrijdag 8 oktober 2021. Indien
interesse, gelieve zo snel mogelijk contact op
te nemen met Jan Wellekens op het nr. 0479
79 93 67.

Reisschema:
Vertrek vanuit Leuven (carpoolparking E314
Herent) met 2 ruime minibusjes. Afstand
Leuven - Rügen (Bergen) is ongeveer 900 km,
daarom doen we de verplaatsing heen en
terug telkens in 2 dagen met een stop en
overnachting ergens halverwege.
Donderdag 30 september Leuven –
Lunenburg met bezoek aan de
Lunenburgerheide (een groot heidegebied
ten zuidwesten van Lunenburg).
Vrijdag 1 oktober rijden we verder naar het
eiland Rügen, gelegen in Noordoost Duitsland in de Oostzee. We verblijven dan 6
nachten in de hoofdplaats Bergen, centraal gelegen op het eiland. Gedurende 5
dagen bezoeken we talrijke interessante gebieden op en rondom het eiland onder
andere:
- Kap Arkona gelegen in de noordoost hoek van Rügen, waar we vogeltrek
over de Oostzee kunnen waarnemen (vogels die van Zweden pal naar het
zuiden vliegen over de Oostzee)

- bezoek aan Jasmund Nationaal Park met een groot beukenbos op een grote
kalkformatie met als hoogste punt een klif van bijna 120 m hoog, de
bekende Küningsstuhl, met beneden een prachtig keienstrand.
We doen ook tal van vogelrijke plekken aan in de rest van het eiland. Eén dag
verlaten we het eiland om één van de grootste kraanvogelslaapplaatsen van
Duitsland te bezoeken in het Nationaal Park ‘Vorpommersche Boddenlandschaf’,
evenals het NABU bezoekerscentrum in Gross Mohrdorpf volledig in het teken
van de Kraanvogels en ook een grote voederplaats voor Kraanvogels.
Donderdag 7 oktober reizen we terug richting Leuven. Donderdagavond
bezoeken we een andere gekende kraanvogelslaapplaats in de Diepholzer
Moorniederung in de omgeving van Osnabrück waar we in de buurt onze laatste
nacht in Duitsland doorbrengen.
Vrijdag 8 oktober verplaatsen we ons naar Leuven, waar we in de vooravond
aankomen.

De beroemde Köningstuhl, foto Nordkurier

De VWG organiseert deze reis in eigen beheer. De prijs voor deze 9-daagse reis
naar NO-Duitsland is 1300 €, hierin is alles inbegrepen: de verplaatsingen, de
overnachtingen, de toegangsgelden en de 3 maaltijden per dag met nietalcoholische dranken. Ontbijten doen we meestal in ons verblijf. Picknick in het
veld of een eetgelegenheid. Voor het avondeten kunnen we terecht in ons hotel
of in één van de restaurants in de buurt.

Groeten,
Jan Wellekens 0479 799 367
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