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UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Stralsund 

Of men nu via land of via water de baksteenkoningin aan de Strela-

sund nadert: het silhouette van Stralsund is fantastisch. Al van verre 

is de Hanzestad te zien! Grote gotische kerken rijzen als reusachtige vu-

urtorens op tegen de brede horizon en de zee. In het bijzonder de St. 

Marien met de meer dan honderd meter hoge toren. Met de unieke 

ligging tussen de eilanden Rügen, Usedom en Hiddensee trekt de Han-

zestad bezoekers uit de hele wereld.

Alleen al de sfeer in de haven! Daar dansen de masten van de schepen 

op de maat van de golven, is de witte Gorch Fock te zien, ruikt men 

de geur van gerookte vis en de meeuwen zingen „La Paloma“. Op een 

steenworp afstand bevindt zich het in het Oostzee-gebied unieke stad-

huis met historische gevel, het fascinerende 

Meeresmuseum en Ozeaneum met adembe-

nemende aquariums, het Kulturhistorisches 

Museum met de gouden Vikingschat en ademt  

het kleine eiland Dänholm grote avonturen.

Liefhebbers van schone kunsten zullen zich thuisvoelen in de „zwalu-

wnest“-loges van het jugendstiltheater, liefhebbers van historische ar-

chitectuur in de UNESCO werelderfgoedtentoonstelling in het Olthof-

sches Palais. En verder zijn er nog de schitterende puntgevelhuizen en 

middeleeuwse kloosters. Of de Rügenbrücke, die net als een regenboog 

het vaste land met het grootste eiland van Duitsland verbindt. Of alles 

aan de zee, wat ontdekt wil worden.

VVV van de Hanzestad Stralsund 

www.stralsundtourismus.de • info@stralsundtourismus.de •
Telefoon: +49 3831 24690

UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Wismar

Sinds 2002 behoren de historische centra van Stralsund en Wismar tot 

het werelderfgoed van UNESCO. Monumentale bakstenen kerken en 

schitterende koopmanshuizen bepalen het sinds de Middeleeuwen bijna 

onveranderde stadsbeeld. Naast de middeleeuwse 

plattegrondstructuur van de stadskern bepaalt het 

stadsbeeld het karakter van Wismar als oppervlakte-

monument en maakt het een uitstekend voorbeeld 

van hanzeatische stadsbouwkunst. De overgele-

verde bouwsubstantie getuigt van de politieke en 

economische betekenis alsmede de buitengewone 

rijkdom van Wismar in de Middeleeuwen. Voor cultuurliefhebbers kunnen 

bezoekers van Wismar terecht bij tentoonstellingen in de Rathauskeller 

en in de St. Marien-Kirche. Cultuurmonumenten zoals de baksteengotiek 

van de kerken, liefdevol gerestaureerde herenhuizen, de „Waterkunst“, een 

brongebouw in renaissancestijl, het imposante classistische stadhuis, de 

barokke vestingbouwwerken uit het Zweedse tijdperk zijn fascinerend.

Tot het vaste onderdeel van het culturele leven 

in Wismar behoren ook de continu wisselende 

tentoonstellingen in het Baumhaus bij de Alte 

Hafen, evenementen van de Festspiele Meck-

lenburg- Vorpommern en de NDR-concerten 

in St. Georgen. In augustus herdenkt de stad met 

een festival dat Wismar ooit deel uitmaakte van Zweden.

In december trekt de kerstmarkt inwoners en bezoekers van Wismar naar 

de Marktplatz, die met het feestelijk verlichte stadhuis een indrukwekkend 

decor vormt.

VVV Wismar 

www.wismar-tourist.de • touristinfo@wismar.de •
Telefoon: +49 3841 19433

‚Vier-Tore-Stadt‘ 
Neubrandenburg  

Het oude bewaren, het nieuwe wagen – Neubrandenburg, meer dan 

750 jaar oud, brengt op een bijzondere manier bruisend stadsle-

ven en moderne levensstijl samen met historische veelsoortigheid. Zo 

herinnert de bijna volledig behouden gebleven middeleeuwse stads-

muur met de vier schitterende stadstorens, de Wiekhäusern, de Mön-

chenturm en de KONZERTKIRCHE aan lang vervlogen tijden en huisvest 

daarbij binnenin een concertzaal van glas, beton, staal en hout. Musical, 

ballet, opera of filharmonisch concert:  in Duitslands meest opwindende 

KONZERTKIRCHE wordt elk evenement akoestisch genieten.

Ook het oudste behouden gebleven theatergebouw van Mecklenburg, 

het Schauspielhaus, staat in Neubrandenburg en wordt ook vandaag 

nog gebruikt voor toneelstukken, muziektheater, concerten en lezingen.

Neubrandenburg is zich echter niet 

alleen bewust van de historische roots, 

maar ook van het belang van een in-

tacte natuur. Zo creëert het liefdevol 

vormgegeven Kulturpark met verzor-

gde plantsoenen en de aangrenzende 

Tollensesee, een van de mooiste en 

meeste schone meren van Mecklen-

burg-Voorpommern, voor een unieke 

zorgeloze sfeer voor inwoners en be-

zoekers.

VVV Neubrandenburg 

www.neubrandenburg-touristinfo.de •
touristinfo@neubrandenburg.de • Telefoon: +49 395 19433

           Mecklenburg-
        Vorpommern

Informatie en boeking:                

Telefoon: +49 385 5925271
www.schwerin.info/kurzreisen • kurzreisen@schwerin.info
Prijs op aanvraag

Bouwsteen 1 – Schwerin         

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling • toegang en rondleiding 
slot Schwerin • toegang Staatliches 
Museum • bezoek Dom Schwerin •  
rondvaart met de Weisse Flotte • di-
ner aan de Schweriner See • reisgids 
Schwerin

Bouwsteen 2 – Rostock            

2 overnachtingen incl. ontbijt op 
beschikbaarheid (hotel resp. ap-
partement) • 1 stadsplattegrond • 1 
stadswandeling met gids in Rostock 
of Warnemünde (op geselecteerde 
datums) • 1 RostockCARD24 (bevat 
o.a. gratis toegang tot verschillen-
de musea) • havenrondvaart (april 
tot oktober) of 1 sessie in de Salz- 
oase Warnemünde (november tot 
maart)  • 1 diner (2-gangenmenu) in 
Rostock of Warnemünde

Bouwsteen 3 –
Hanzestad Wismar

2 overnachtingen incl. ontbijt • 
stadswandeling • koffie en gebak in 
het historische centrum van Wis-
mar • haven- en meerrondvaart •  
combiticket torenrondleiding en 
3D-Film in de St.-Marien-Kirche, pa-
noramaplatform St.-Georgen-Kirche 

en tentoonstelling in de Rathauskel-
ler • diner in restaurant Reuterhaus

Bouwsteen 4 –
Hanzestad Stralsund              

2 overnachtingen incl. ontbijtbuffet 
• 1 combiticket voor het Ozeaneum
en het Meeresmuseum • 1 stads-
wandeling (mei tot oktober) resp. 
1 stadswandeling met audioguide 
(november tot april) • 1 x 3-gangen-
menu´s avonds

Bouwsteen 5 – Greifswald         

2 overnachtingen incl. ontbijt •  
stadswandeling • koffiepauze in 
het historische centrum van Greifs-
wald • toegang Pommersches Lan-
desmuseum • toegang Caspar-Da-
vid-Friedrich-Zentrum • rondleiding 
kloosterruïne Eldena • diner in mari-
tieme sfeer van de Hanzestad

Bouwsteen 6 – Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg                    

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling incl. bezoek KONZERT-
KIRCHE • toegang Museumsmeile •  
rondvaart op de Tollensesee • huur-
fiets voor een dag • diner in het hart 
van de stad

Ons kennismakingsaanbod 

Overtuig uzelf van de unieke schoonheid van de steden van 
Mecklenburg-Voorpommern en maak kennis met de misschien wel 
mooiste kant van de deelstaat.
Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod en kies uw favorieten 
uit de zes steden. De rest handelen wij af.

Steden 



Hoofdstad Schwerin 

Gelegen in het idyllische merenlandschap van Mecklenburg-Voor-

pommeren is in de oudste stad van de deelstaat het blauw van de 

meren altijd nadrukkelijk aanwezig. In het midden hiervan rijst het slot 

Schwerin sprookjesachtig en imposant op. En terwijl de gouden torens 

en torentjes van het slot weerspiegeld worden in het glinsterende wa-

ter, bekoort het door barok en de historiserende stijlen van de 19e eeuw 

gevormde historische centrum door stemmige idylle, liefdevol gesane-

erde vakwerkhuizen en de Dom van Schwerin. De 117,5 m hoge toren 

kreeg de dom, die tot de mooiste en machtigste bakstenen kerken van 

Duitsland behoort, overigens pas ca. 100 jaar geleden.

Rondom het sprookjesslot in Schwerin kunnen echte cultuurschatten 

ontdekt worden. Zo staat het Mecklenburgisches Staatstheater samen 

met het Staatliches Museum Schwerin, bekend om de topcollectie van 

Nederlandse schilders, symbool 

voor de culturele verscheiden-

heid van de hoofdstad. Culture-

el hoogtepunt zijn daarbij de 

SCHLOSSFESTSPIELE Schwerin, 

die te midden van een uniek de-

cor laten zien, hoe geschikt de 

stad is voor het uitbeelden van 

heftige emoties.

Voor nog meer afwisseling wordt gezorgd door exclusieve winkels, sti-

jlvolle cafés en betoverende restaurants, die in de buurt van het water 

en met uitzicht op het slot uitnodigen om te flaneren en te vertoeven.

VVV Schwerin                                

www.schwerin.info • info@schwerin.info • Telefoon: +49 385 5925212

Hanzestad Rostock en Warnemünde

De 800 jaar oude Hanzestad met de puntgevelhuizen, bakstenen 

kerken, machtige torens en de charmante tegenhanger, het flo-

rerende Seebad Warnemünde 

met de betoverende vuurtoren, 

brengen op indrukwekkende 

manier het moderne leven van 

de grote stad samen met mari-

tieme tradities.

Zo verkopen de vissers langs de Alte Strom in Warnemünde nog altijd ‚s 

ochtends vroeg hun dagverse vis direct van het schip, terwijl daar, waar 

vroeger viskotters de golven trotseerden, tegenwoordig internationale 

cruiseschepen en grote schepen uit Scandinavië voor anker gaan. Ge-

vormd door het leven aan zee, biedt het vroegere belangrijkste lid van 

de Hanze naast architectuur, gastronomie en shopping echter ook veel 

ruimte voor activiteiten in de natuur. Zo zijn het eeuwenoude kustwoud 

„Rostocker Heide“, het IGA-Park met de weidedom en Zoo Rostock met 

het DARWINEUM het hele jaar door een bezoekje waard.

Op cultuurgebied is er eveneens het hele 

jaar door genoeg te ontdekken en beleven: 

De spectaculaire lasershow „Warnemünder 

Turmleuchten“, de Warnemünder Woche, 

het zeilschepenfestival Hanse Sail en de 

grootste kerstmarkt van het noordenzorgen 

daarbij voor onvergetelijke momenten voor 

jong en oud.

VVV Rostock & Warnemünde 

www.rostock.de • touristinfo@rostock.de • Telefoon: +49 381 3812222

Universiteits- en Hanzestad Greifswald 

Greifswald, gelegen tussen Rügen en Usedom, is de geboortestad 

van Caspar David Friedrich, de grootste schilder uit de romantiek. 

Een rondwandeling door de stad leidt de bezoekers langs uitkijkplaats-

en, die de aandacht vestigen op de motieven voor zijn creaties. Jaarlijks 

wordt ter ere van de schilder de Caspar-David-Friedrich-Tag gehouden, 

een festival voor jong en oud. Muziekfestivals, zoals de Eldenaer Jazz 

Evenings, de Greifswalder Bachwoche of de Nordische Klang zijn sinds 

lange tijd traditie in Greifswald en trekken jaarlijks talrijke bezoekers.

Naast de drie kerken, die liefdevol alleen „de lange Nikolaus“, „de kleine 

Jacob“ en „de dikke Marie“ genoemd 

worden, behoren ook gotische punt-

gevelhuizen, de Fangenturm bij de 

Museumshafen en de kloosterruïne 

Eldena tot de belangrijkste bakste-

nen bouwwerken van de stad. Daa-

rom gaat de Europese route van de 

baksteengotiek hierlangs. Met histori-

sche charme en de zee voor de deur 

betovert de stad zowel inwoners alsook bezoekers.

Studenten van de Ernst-Moritz-Arndt-Universiteit geven Greifswald 

een jonge, levendige flair. Het hoofdgebouw van de in 1456 opgerichte 

universiteit is bezienswaardig. De aula behoort tot de ruimtes, die sym-

bool staan voor het Zweedse tijdperk. Geen wonder dat ook de Schwe-

denstraße door de stad loopt.

VVV Greifswald 

www.greifswald.info • greifswald-information@t-online.de
Telefoon: +49 3834 85361380

In de zes steden in het noordoosten 
van Duitsland kunt u genieten van stad 
en cultuur

Wandelen in de maritieme sfeer van de Hanzesteden Rostock, 

Wismar, Stralsund of Greifswald, flaneren in de residentie-

stad Schwerin met pracht en praal en het sprookjesslot of 

wandelen in de middeleeuwse sfeer van de ‚Vier-Tore-Stadt‘ 

Neubrandenburg: de steden in Mecklenburg-Voorpommeren 

maken indruk door hun authenticiteit, herkenbaarheid en 

unieke culturele erfgoed.

Stap in de voetsporen van belangrijke schilders, avonturiers 

en zeelieden en laat u door de charme van de Noord-Duitse 

gezelligheid en vriendelijke kalmte meenemen op een reis 

door de eeuwen heen.

Meer informatie op 
         www.off-to-mv.com/nl/steden 
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Hoofdstad Schwerin 

Gelegen in het idyllische merenlandschap van Mecklenburg-Voor-

pommeren is in de oudste stad van de deelstaat het blauw van de 

meren altijd nadrukkelijk aanwezig. In het midden hiervan rijst het slot 

Schwerin sprookjesachtig en imposant op. En terwijl de gouden torens 

en torentjes van het slot weerspiegeld worden in het glinsterende wa-

ter, bekoort het door barok en de historiserende stijlen van de 19e eeuw 

gevormde historische centrum door stemmige idylle, liefdevol gesane-

erde vakwerkhuizen en de Dom van Schwerin. De 117,5 m hoge toren 

kreeg de dom, die tot de mooiste en machtigste bakstenen kerken van 

Duitsland behoort, overigens pas ca. 100 jaar geleden.

Rondom het sprookjesslot in Schwerin kunnen echte cultuurschatten 

ontdekt worden. Zo staat het Mecklenburgisches Staatstheater samen 

met het Staatliches Museum Schwerin, bekend om de topcollectie van 

Nederlandse schilders, symbool 

voor de culturele verscheiden-

heid van de hoofdstad. Culture-

el hoogtepunt zijn daarbij de 

SCHLOSSFESTSPIELE Schwerin, 

die te midden van een uniek de-

cor laten zien, hoe geschikt de 

stad is voor het uitbeelden van 

heftige emoties.

Voor nog meer afwisseling wordt gezorgd door exclusieve winkels, sti-

jlvolle cafés en betoverende restaurants, die in de buurt van het water 

en met uitzicht op het slot uitnodigen om te flaneren en te vertoeven.

VVV Schwerin                                

www.schwerin.info • info@schwerin.info • Telefoon: +49 385 5925212

Hanzestad Rostock en Warnemünde

De 800 jaar oude Hanzestad met de puntgevelhuizen, bakstenen 

kerken, machtige torens en de charmante tegenhanger, het flo-

rerende Seebad Warnemünde 

met de betoverende vuurtoren, 

brengen op indrukwekkende 

manier het moderne leven van 

de grote stad samen met mari-

tieme tradities.

Zo verkopen de vissers langs de Alte Strom in Warnemünde nog altijd ‚s 

ochtends vroeg hun dagverse vis direct van het schip, terwijl daar, waar 

vroeger viskotters de golven trotseerden, tegenwoordig internationale 

cruiseschepen en grote schepen uit Scandinavië voor anker gaan. Ge-

vormd door het leven aan zee, biedt het vroegere belangrijkste lid van 

de Hanze naast architectuur, gastronomie en shopping echter ook veel 

ruimte voor activiteiten in de natuur. Zo zijn het eeuwenoude kustwoud 

„Rostocker Heide“, het IGA-Park met de weidedom en Zoo Rostock met 

het DARWINEUM het hele jaar door een bezoekje waard.

Op cultuurgebied is er eveneens het hele 

jaar door genoeg te ontdekken en beleven: 

De spectaculaire lasershow „Warnemünder 

Turmleuchten“, de Warnemünder Woche, 

het zeilschepenfestival Hanse Sail en de 

grootste kerstmarkt van het noordenzorgen 

daarbij voor onvergetelijke momenten voor 

jong en oud.

VVV Rostock & Warnemünde 

www.rostock.de • touristinfo@rostock.de • Telefoon: +49 381 3812222

Universiteits- en Hanzestad Greifswald 

Greifswald, gelegen tussen Rügen en Usedom, is de geboortestad 

van Caspar David Friedrich, de grootste schilder uit de romantiek. 

Een rondwandeling door de stad leidt de bezoekers langs uitkijkplaats-

en, die de aandacht vestigen op de motieven voor zijn creaties. Jaarlijks 

wordt ter ere van de schilder de Caspar-David-Friedrich-Tag gehouden, 

een festival voor jong en oud. Muziekfestivals, zoals de Eldenaer Jazz 

Evenings, de Greifswalder Bachwoche of de Nordische Klang zijn sinds 

lange tijd traditie in Greifswald en trekken jaarlijks talrijke bezoekers.

Naast de drie kerken, die liefdevol alleen „de lange Nikolaus“, „de kleine 

Jacob“ en „de dikke Marie“ genoemd 

worden, behoren ook gotische punt-

gevelhuizen, de Fangenturm bij de 

Museumshafen en de kloosterruïne 

Eldena tot de belangrijkste bakste-

nen bouwwerken van de stad. Daa-

rom gaat de Europese route van de 

baksteengotiek hierlangs. Met histori-

sche charme en de zee voor de deur 

betovert de stad zowel inwoners alsook bezoekers.

Studenten van de Ernst-Moritz-Arndt-Universiteit geven Greifswald 

een jonge, levendige flair. Het hoofdgebouw van de in 1456 opgerichte 

universiteit is bezienswaardig. De aula behoort tot de ruimtes, die sym-

bool staan voor het Zweedse tijdperk. Geen wonder dat ook de Schwe-

denstraße door de stad loopt.

VVV Greifswald 

www.greifswald.info • greifswald-information@t-online.de
Telefoon: +49 3834 85361380

In de zes steden in het noordoosten 
van Duitsland kunt u genieten van stad 
en cultuur

Wandelen in de maritieme sfeer van de Hanzesteden Rostock, 

Wismar, Stralsund of Greifswald, flaneren in de residentie-

stad Schwerin met pracht en praal en het sprookjesslot of 

wandelen in de middeleeuwse sfeer van de ‚Vier-Tore-Stadt‘ 

Neubrandenburg: de steden in Mecklenburg-Voorpommeren 

maken indruk door hun authenticiteit, herkenbaarheid en 

unieke culturele erfgoed.

Stap in de voetsporen van belangrijke schilders, avonturiers 

en zeelieden en laat u door de charme van de Noord-Duitse 

gezelligheid en vriendelijke kalmte meenemen op een reis 

door de eeuwen heen.

Meer informatie op 
         www.off-to-mv.com/nl/steden 
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Hoofdstad Schwerin 

Gelegen in het idyllische merenlandschap van Mecklenburg-Voor-

pommeren is in de oudste stad van de deelstaat het blauw van de 

meren altijd nadrukkelijk aanwezig. In het midden hiervan rijst het slot 

Schwerin sprookjesachtig en imposant op. En terwijl de gouden torens 

en torentjes van het slot weerspiegeld worden in het glinsterende wa-

ter, bekoort het door barok en de historiserende stijlen van de 19e eeuw 

gevormde historische centrum door stemmige idylle, liefdevol gesane-

erde vakwerkhuizen en de Dom van Schwerin. De 117,5 m hoge toren 

kreeg de dom, die tot de mooiste en machtigste bakstenen kerken van 

Duitsland behoort, overigens pas ca. 100 jaar geleden.

Rondom het sprookjesslot in Schwerin kunnen echte cultuurschatten 

ontdekt worden. Zo staat het Mecklenburgisches Staatstheater samen 

met het Staatliches Museum Schwerin, bekend om de topcollectie van 

Nederlandse schilders, symbool 

voor de culturele verscheiden-

heid van de hoofdstad. Culture-

el hoogtepunt zijn daarbij de 

SCHLOSSFESTSPIELE Schwerin, 

die te midden van een uniek de-

cor laten zien, hoe geschikt de 

stad is voor het uitbeelden van 

heftige emoties.

Voor nog meer afwisseling wordt gezorgd door exclusieve winkels, sti-

jlvolle cafés en betoverende restaurants, die in de buurt van het water 

en met uitzicht op het slot uitnodigen om te flaneren en te vertoeven.

VVV Schwerin                                

www.schwerin.info • info@schwerin.info • Telefoon: +49 385 5925212

Hanzestad Rostock en Warnemünde

De 800 jaar oude Hanzestad met de puntgevelhuizen, bakstenen 

kerken, machtige torens en de charmante tegenhanger, het flo-

rerende Seebad Warnemünde 

met de betoverende vuurtoren, 

brengen op indrukwekkende 

manier het moderne leven van 

de grote stad samen met mari-

tieme tradities.

Zo verkopen de vissers langs de Alte Strom in Warnemünde nog altijd ‚s 

ochtends vroeg hun dagverse vis direct van het schip, terwijl daar, waar 

vroeger viskotters de golven trotseerden, tegenwoordig internationale 

cruiseschepen en grote schepen uit Scandinavië voor anker gaan. Ge-

vormd door het leven aan zee, biedt het vroegere belangrijkste lid van 

de Hanze naast architectuur, gastronomie en shopping echter ook veel 

ruimte voor activiteiten in de natuur. Zo zijn het eeuwenoude kustwoud 

„Rostocker Heide“, het IGA-Park met de weidedom en Zoo Rostock met 

het DARWINEUM het hele jaar door een bezoekje waard.

Op cultuurgebied is er eveneens het hele 

jaar door genoeg te ontdekken en beleven: 

De spectaculaire lasershow „Warnemünder 

Turmleuchten“, de Warnemünder Woche, 

het zeilschepenfestival Hanse Sail en de 

grootste kerstmarkt van het noordenzorgen 

daarbij voor onvergetelijke momenten voor 

jong en oud.

VVV Rostock & Warnemünde 

www.rostock.de • touristinfo@rostock.de • Telefoon: +49 381 3812222

Universiteits- en Hanzestad Greifswald 

Greifswald, gelegen tussen Rügen en Usedom, is de geboortestad 

van Caspar David Friedrich, de grootste schilder uit de romantiek. 

Een rondwandeling door de stad leidt de bezoekers langs uitkijkplaats-

en, die de aandacht vestigen op de motieven voor zijn creaties. Jaarlijks 

wordt ter ere van de schilder de Caspar-David-Friedrich-Tag gehouden, 

een festival voor jong en oud. Muziekfestivals, zoals de Eldenaer Jazz 

Evenings, de Greifswalder Bachwoche of de Nordische Klang zijn sinds 

lange tijd traditie in Greifswald en trekken jaarlijks talrijke bezoekers.

Naast de drie kerken, die liefdevol alleen „de lange Nikolaus“, „de kleine 

Jacob“ en „de dikke Marie“ genoemd 

worden, behoren ook gotische punt-

gevelhuizen, de Fangenturm bij de 

Museumshafen en de kloosterruïne 

Eldena tot de belangrijkste bakste-

nen bouwwerken van de stad. Daa-

rom gaat de Europese route van de 

baksteengotiek hierlangs. Met histori-

sche charme en de zee voor de deur 

betovert de stad zowel inwoners alsook bezoekers.

Studenten van de Ernst-Moritz-Arndt-Universiteit geven Greifswald 

een jonge, levendige flair. Het hoofdgebouw van de in 1456 opgerichte 

universiteit is bezienswaardig. De aula behoort tot de ruimtes, die sym-

bool staan voor het Zweedse tijdperk. Geen wonder dat ook de Schwe-

denstraße door de stad loopt.

VVV Greifswald 

www.greifswald.info • greifswald-information@t-online.de
Telefoon: +49 3834 85361380

In de zes steden in het noordoosten 
van Duitsland kunt u genieten van stad 
en cultuur

Wandelen in de maritieme sfeer van de Hanzesteden Rostock, 

Wismar, Stralsund of Greifswald, flaneren in de residentie-

stad Schwerin met pracht en praal en het sprookjesslot of 

wandelen in de middeleeuwse sfeer van de ‚Vier-Tore-Stadt‘ 

Neubrandenburg: de steden in Mecklenburg-Voorpommeren 

maken indruk door hun authenticiteit, herkenbaarheid en 

unieke culturele erfgoed.

Stap in de voetsporen van belangrijke schilders, avonturiers 

en zeelieden en laat u door de charme van de Noord-Duitse 

gezelligheid en vriendelijke kalmte meenemen op een reis 

door de eeuwen heen.

Meer informatie op 
         www.off-to-mv.com/nl/steden 
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Hoofdstad Schwerin 

Gelegen in het idyllische merenlandschap van Mecklenburg-Voor-

pommeren is in de oudste stad van de deelstaat het blauw van de 

meren altijd nadrukkelijk aanwezig. In het midden hiervan rijst het slot 

Schwerin sprookjesachtig en imposant op. En terwijl de gouden torens 

en torentjes van het slot weerspiegeld worden in het glinsterende wa-

ter, bekoort het door barok en de historiserende stijlen van de 19e eeuw 

gevormde historische centrum door stemmige idylle, liefdevol gesane-

erde vakwerkhuizen en de Dom van Schwerin. De 117,5 m hoge toren 

kreeg de dom, die tot de mooiste en machtigste bakstenen kerken van 

Duitsland behoort, overigens pas ca. 100 jaar geleden.

Rondom het sprookjesslot in Schwerin kunnen echte cultuurschatten 

ontdekt worden. Zo staat het Mecklenburgisches Staatstheater samen 

met het Staatliches Museum Schwerin, bekend om de topcollectie van 

Nederlandse schilders, symbool 

voor de culturele verscheiden-

heid van de hoofdstad. Culture-

el hoogtepunt zijn daarbij de 

SCHLOSSFESTSPIELE Schwerin, 

die te midden van een uniek de-

cor laten zien, hoe geschikt de 

stad is voor het uitbeelden van 

heftige emoties.

Voor nog meer afwisseling wordt gezorgd door exclusieve winkels, sti-

jlvolle cafés en betoverende restaurants, die in de buurt van het water 

en met uitzicht op het slot uitnodigen om te flaneren en te vertoeven.

VVV Schwerin                                

www.schwerin.info • info@schwerin.info • Telefoon: +49 385 5925212

Hanzestad Rostock en Warnemünde

De 800 jaar oude Hanzestad met de puntgevelhuizen, bakstenen 

kerken, machtige torens en de charmante tegenhanger, het flo-

rerende Seebad Warnemünde 

met de betoverende vuurtoren, 

brengen op indrukwekkende 

manier het moderne leven van 

de grote stad samen met mari-

tieme tradities.

Zo verkopen de vissers langs de Alte Strom in Warnemünde nog altijd ‚s 

ochtends vroeg hun dagverse vis direct van het schip, terwijl daar, waar 

vroeger viskotters de golven trotseerden, tegenwoordig internationale 

cruiseschepen en grote schepen uit Scandinavië voor anker gaan. Ge-

vormd door het leven aan zee, biedt het vroegere belangrijkste lid van 

de Hanze naast architectuur, gastronomie en shopping echter ook veel 

ruimte voor activiteiten in de natuur. Zo zijn het eeuwenoude kustwoud 

„Rostocker Heide“, het IGA-Park met de weidedom en Zoo Rostock met 

het DARWINEUM het hele jaar door een bezoekje waard.

Op cultuurgebied is er eveneens het hele 

jaar door genoeg te ontdekken en beleven: 

De spectaculaire lasershow „Warnemünder 

Turmleuchten“, de Warnemünder Woche, 

het zeilschepenfestival Hanse Sail en de 

grootste kerstmarkt van het noordenzorgen 

daarbij voor onvergetelijke momenten voor 

jong en oud.

VVV Rostock & Warnemünde 

www.rostock.de • touristinfo@rostock.de • Telefoon: +49 381 3812222

Universiteits- en Hanzestad Greifswald 

Greifswald, gelegen tussen Rügen en Usedom, is de geboortestad 

van Caspar David Friedrich, de grootste schilder uit de romantiek. 

Een rondwandeling door de stad leidt de bezoekers langs uitkijkplaats-

en, die de aandacht vestigen op de motieven voor zijn creaties. Jaarlijks 

wordt ter ere van de schilder de Caspar-David-Friedrich-Tag gehouden, 

een festival voor jong en oud. Muziekfestivals, zoals de Eldenaer Jazz 

Evenings, de Greifswalder Bachwoche of de Nordische Klang zijn sinds 

lange tijd traditie in Greifswald en trekken jaarlijks talrijke bezoekers.

Naast de drie kerken, die liefdevol alleen „de lange Nikolaus“, „de kleine 

Jacob“ en „de dikke Marie“ genoemd 

worden, behoren ook gotische punt-

gevelhuizen, de Fangenturm bij de 

Museumshafen en de kloosterruïne 

Eldena tot de belangrijkste bakste-

nen bouwwerken van de stad. Daa-

rom gaat de Europese route van de 

baksteengotiek hierlangs. Met histori-

sche charme en de zee voor de deur 

betovert de stad zowel inwoners alsook bezoekers.

Studenten van de Ernst-Moritz-Arndt-Universiteit geven Greifswald 

een jonge, levendige flair. Het hoofdgebouw van de in 1456 opgerichte 

universiteit is bezienswaardig. De aula behoort tot de ruimtes, die sym-

bool staan voor het Zweedse tijdperk. Geen wonder dat ook de Schwe-

denstraße door de stad loopt.

VVV Greifswald 

www.greifswald.info • greifswald-information@t-online.de
Telefoon: +49 3834 85361380

In de zes steden in het noordoosten 
van Duitsland kunt u genieten van stad 
en cultuur

Wandelen in de maritieme sfeer van de Hanzesteden Rostock, 

Wismar, Stralsund of Greifswald, flaneren in de residentie-

stad Schwerin met pracht en praal en het sprookjesslot of 

wandelen in de middeleeuwse sfeer van de ‚Vier-Tore-Stadt‘ 

Neubrandenburg: de steden in Mecklenburg-Voorpommeren 

maken indruk door hun authenticiteit, herkenbaarheid en 

unieke culturele erfgoed.

Stap in de voetsporen van belangrijke schilders, avonturiers 

en zeelieden en laat u door de charme van de Noord-Duitse 

gezelligheid en vriendelijke kalmte meenemen op een reis 

door de eeuwen heen.

Meer informatie op 
         www.off-to-mv.com/nl/steden 
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UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Stralsund 

Of men nu via land of via water de baksteenkoningin aan de Strela-

sund nadert: het silhouette van Stralsund is fantastisch. Al van verre 

is de Hanzestad te zien! Grote gotische kerken rijzen als reusachtige vu-

urtorens op tegen de brede horizon en de zee. In het bijzonder de St. 

Marien met de meer dan honderd meter hoge toren. Met de unieke 

ligging tussen de eilanden Rügen, Usedom en Hiddensee trekt de Han-

zestad bezoekers uit de hele wereld.

Alleen al de sfeer in de haven! Daar dansen de masten van de schepen 

op de maat van de golven, is de witte Gorch Fock te zien, ruikt men 

de geur van gerookte vis en de meeuwen zingen „La Paloma“. Op een 

steenworp afstand bevindt zich het in het Oostzee-gebied unieke stad-

huis met historische gevel, het fascinerende 

Meeresmuseum en Ozeaneum met adembe-

nemende aquariums, het Kulturhistorisches 

Museum met de gouden Vikingschat en ademt  

het kleine eiland Dänholm grote avonturen.

Liefhebbers van schone kunsten zullen zich thuisvoelen in de „zwalu-

wnest“-loges van het jugendstiltheater, liefhebbers van historische ar-

chitectuur in de UNESCO werelderfgoedtentoonstelling in het Olthof-

sches Palais. En verder zijn er nog de schitterende puntgevelhuizen en 

middeleeuwse kloosters. Of de Rügenbrücke, die net als een regenboog 

het vaste land met het grootste eiland van Duitsland verbindt. Of alles 

aan de zee, wat ontdekt wil worden.

VVV van de Hanzestad Stralsund 

www.stralsundtourismus.de • info@stralsundtourismus.de •
Telefoon: +49 3831 24690

UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Wismar

Sinds 2002 behoren de historische centra van Stralsund en Wismar tot 

het werelderfgoed van UNESCO. Monumentale bakstenen kerken en 

schitterende koopmanshuizen bepalen het sinds de Middeleeuwen bijna 

onveranderde stadsbeeld. Naast de middeleeuwse 

plattegrondstructuur van de stadskern bepaalt het 

stadsbeeld het karakter van Wismar als oppervlakte-

monument en maakt het een uitstekend voorbeeld 

van hanzeatische stadsbouwkunst. De overgele-

verde bouwsubstantie getuigt van de politieke en 

economische betekenis alsmede de buitengewone 

rijkdom van Wismar in de Middeleeuwen. Voor cultuurliefhebbers kunnen 

bezoekers van Wismar terecht bij tentoonstellingen in de Rathauskeller 

en in de St. Marien-Kirche. Cultuurmonumenten zoals de baksteengotiek 

van de kerken, liefdevol gerestaureerde herenhuizen, de „Waterkunst“, een 

brongebouw in renaissancestijl, het imposante classistische stadhuis, de 

barokke vestingbouwwerken uit het Zweedse tijdperk zijn fascinerend.

Tot het vaste onderdeel van het culturele leven 

in Wismar behoren ook de continu wisselende 

tentoonstellingen in het Baumhaus bij de Alte 

Hafen, evenementen van de Festspiele Meck-

lenburg- Vorpommern en de NDR-concerten 

in St. Georgen. In augustus herdenkt de stad met 

een festival dat Wismar ooit deel uitmaakte van Zweden.

In december trekt de kerstmarkt inwoners en bezoekers van Wismar naar 

de Marktplatz, die met het feestelijk verlichte stadhuis een indrukwekkend 

decor vormt.

VVV Wismar 

www.wismar-tourist.de • touristinfo@wismar.de •
Telefoon: +49 3841 19433

‚Vier-Tore-Stadt‘ 
Neubrandenburg  

Het oude bewaren, het nieuwe wagen – Neubrandenburg, meer dan 

750 jaar oud, brengt op een bijzondere manier bruisend stadsle-

ven en moderne levensstijl samen met historische veelsoortigheid. Zo 

herinnert de bijna volledig behouden gebleven middeleeuwse stads-

muur met de vier schitterende stadstorens, de Wiekhäusern, de Mön-

chenturm en de KONZERTKIRCHE aan lang vervlogen tijden en huisvest 

daarbij binnenin een concertzaal van glas, beton, staal en hout. Musical, 

ballet, opera of filharmonisch concert:  in Duitslands meest opwindende 

KONZERTKIRCHE wordt elk evenement akoestisch genieten.

Ook het oudste behouden gebleven theatergebouw van Mecklenburg, 

het Schauspielhaus, staat in Neubrandenburg en wordt ook vandaag 

nog gebruikt voor toneelstukken, muziektheater, concerten en lezingen.

Neubrandenburg is zich echter niet 

alleen bewust van de historische roots, 

maar ook van het belang van een in-

tacte natuur. Zo creëert het liefdevol 

vormgegeven Kulturpark met verzor-

gde plantsoenen en de aangrenzende 

Tollensesee, een van de mooiste en 

meeste schone meren van Mecklen-

burg-Voorpommern, voor een unieke 

zorgeloze sfeer voor inwoners en be-

zoekers.

VVV Neubrandenburg 

www.neubrandenburg-touristinfo.de •
touristinfo@neubrandenburg.de • Telefoon: +49 395 19433

           Mecklenburg-
        Vorpommern

Informatie en boeking:                

Telefoon: +49 385 5925271
www.schwerin.info/kurzreisen • kurzreisen@schwerin.info
Prijs op aanvraag

Bouwsteen 1 – Schwerin         

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling • toegang en rondleiding 
slot Schwerin • toegang Staatliches 
Museum • bezoek Dom Schwerin •  
rondvaart met de Weisse Flotte • di-
ner aan de Schweriner See • reisgids 
Schwerin

Bouwsteen 2 – Rostock            

2 overnachtingen incl. ontbijt op 
beschikbaarheid (hotel resp. ap-
partement) • 1 stadsplattegrond • 1 
stadswandeling met gids in Rostock 
of Warnemünde (op geselecteerde 
datums) • 1 RostockCARD24 (bevat 
o.a. gratis toegang tot verschillen-
de musea) • havenrondvaart (april 
tot oktober) of 1 sessie in de Salz- 
oase Warnemünde (november tot 
maart)  • 1 diner (2-gangenmenu) in 
Rostock of Warnemünde

Bouwsteen 3 –
Hanzestad Wismar

2 overnachtingen incl. ontbijt • 
stadswandeling • koffie en gebak in 
het historische centrum van Wis-
mar • haven- en meerrondvaart •  
combiticket torenrondleiding en 
3D-Film in de St.-Marien-Kirche, pa-
noramaplatform St.-Georgen-Kirche 

en tentoonstelling in de Rathauskel-
ler • diner in restaurant Reuterhaus

Bouwsteen 4 –
Hanzestad Stralsund              

2 overnachtingen incl. ontbijtbuffet 
• 1 combiticket voor het Ozeaneum
en het Meeresmuseum • 1 stads-
wandeling (mei tot oktober) resp. 
1 stadswandeling met audioguide 
(november tot april) • 1 x 3-gangen-
menu´s avonds

Bouwsteen 5 – Greifswald         

2 overnachtingen incl. ontbijt •  
stadswandeling • koffiepauze in 
het historische centrum van Greifs-
wald • toegang Pommersches Lan-
desmuseum • toegang Caspar-Da-
vid-Friedrich-Zentrum • rondleiding 
kloosterruïne Eldena • diner in mari-
tieme sfeer van de Hanzestad

Bouwsteen 6 – Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg                    

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling incl. bezoek KONZERT-
KIRCHE • toegang Museumsmeile •  
rondvaart op de Tollensesee • huur-
fiets voor een dag • diner in het hart 
van de stad

Ons kennismakingsaanbod 

Overtuig uzelf van de unieke schoonheid van de steden van 
Mecklenburg-Voorpommern en maak kennis met de misschien wel 
mooiste kant van de deelstaat.
Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod en kies uw favorieten 
uit de zes steden. De rest handelen wij af.

Steden 
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UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Stralsund 

Of men nu via land of via water de baksteenkoningin aan de Strela-

sund nadert: het silhouette van Stralsund is fantastisch. Al van verre 

is de Hanzestad te zien! Grote gotische kerken rijzen als reusachtige vu-

urtorens op tegen de brede horizon en de zee. In het bijzonder de St. 

Marien met de meer dan honderd meter hoge toren. Met de unieke 

ligging tussen de eilanden Rügen, Usedom en Hiddensee trekt de Han-

zestad bezoekers uit de hele wereld.

Alleen al de sfeer in de haven! Daar dansen de masten van de schepen 

op de maat van de golven, is de witte Gorch Fock te zien, ruikt men 

de geur van gerookte vis en de meeuwen zingen „La Paloma“. Op een 

steenworp afstand bevindt zich het in het Oostzee-gebied unieke stad-

huis met historische gevel, het fascinerende 

Meeresmuseum en Ozeaneum met adembe-

nemende aquariums, het Kulturhistorisches 

Museum met de gouden Vikingschat en ademt  

het kleine eiland Dänholm grote avonturen.

Liefhebbers van schone kunsten zullen zich thuisvoelen in de „zwalu-

wnest“-loges van het jugendstiltheater, liefhebbers van historische ar-

chitectuur in de UNESCO werelderfgoedtentoonstelling in het Olthof-

sches Palais. En verder zijn er nog de schitterende puntgevelhuizen en 

middeleeuwse kloosters. Of de Rügenbrücke, die net als een regenboog 

het vaste land met het grootste eiland van Duitsland verbindt. Of alles 

aan de zee, wat ontdekt wil worden.

VVV van de Hanzestad Stralsund 

www.stralsundtourismus.de • info@stralsundtourismus.de •
Telefoon: +49 3831 24690

UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Wismar

Sinds 2002 behoren de historische centra van Stralsund en Wismar tot 

het werelderfgoed van UNESCO. Monumentale bakstenen kerken en 

schitterende koopmanshuizen bepalen het sinds de Middeleeuwen bijna 

onveranderde stadsbeeld. Naast de middeleeuwse 

plattegrondstructuur van de stadskern bepaalt het 

stadsbeeld het karakter van Wismar als oppervlakte-

monument en maakt het een uitstekend voorbeeld 

van hanzeatische stadsbouwkunst. De overgele-

verde bouwsubstantie getuigt van de politieke en 

economische betekenis alsmede de buitengewone 

rijkdom van Wismar in de Middeleeuwen. Voor cultuurliefhebbers kunnen 

bezoekers van Wismar terecht bij tentoonstellingen in de Rathauskeller 

en in de St. Marien-Kirche. Cultuurmonumenten zoals de baksteengotiek 

van de kerken, liefdevol gerestaureerde herenhuizen, de „Waterkunst“, een 

brongebouw in renaissancestijl, het imposante classistische stadhuis, de 

barokke vestingbouwwerken uit het Zweedse tijdperk zijn fascinerend.

Tot het vaste onderdeel van het culturele leven 

in Wismar behoren ook de continu wisselende 

tentoonstellingen in het Baumhaus bij de Alte 

Hafen, evenementen van de Festspiele Meck-

lenburg- Vorpommern en de NDR-concerten 

in St. Georgen. In augustus herdenkt de stad met 

een festival dat Wismar ooit deel uitmaakte van Zweden.

In december trekt de kerstmarkt inwoners en bezoekers van Wismar naar 

de Marktplatz, die met het feestelijk verlichte stadhuis een indrukwekkend 

decor vormt.

VVV Wismar 

www.wismar-tourist.de • touristinfo@wismar.de •
Telefoon: +49 3841 19433

‚Vier-Tore-Stadt‘ 
Neubrandenburg  

Het oude bewaren, het nieuwe wagen – Neubrandenburg, meer dan 

750 jaar oud, brengt op een bijzondere manier bruisend stadsle-

ven en moderne levensstijl samen met historische veelsoortigheid. Zo 

herinnert de bijna volledig behouden gebleven middeleeuwse stads-

muur met de vier schitterende stadstorens, de Wiekhäusern, de Mön-

chenturm en de KONZERTKIRCHE aan lang vervlogen tijden en huisvest 

daarbij binnenin een concertzaal van glas, beton, staal en hout. Musical, 

ballet, opera of filharmonisch concert:  in Duitslands meest opwindende 

KONZERTKIRCHE wordt elk evenement akoestisch genieten.

Ook het oudste behouden gebleven theatergebouw van Mecklenburg, 

het Schauspielhaus, staat in Neubrandenburg en wordt ook vandaag 

nog gebruikt voor toneelstukken, muziektheater, concerten en lezingen.

Neubrandenburg is zich echter niet 

alleen bewust van de historische roots, 

maar ook van het belang van een in-

tacte natuur. Zo creëert het liefdevol 

vormgegeven Kulturpark met verzor-

gde plantsoenen en de aangrenzende 

Tollensesee, een van de mooiste en 

meeste schone meren van Mecklen-

burg-Voorpommern, voor een unieke 

zorgeloze sfeer voor inwoners en be-

zoekers.

VVV Neubrandenburg 

www.neubrandenburg-touristinfo.de •
touristinfo@neubrandenburg.de • Telefoon: +49 395 19433

           Mecklenburg-
        Vorpommern

Informatie en boeking:                

Telefoon: +49 385 5925271
www.schwerin.info/kurzreisen • kurzreisen@schwerin.info
Prijs op aanvraag

Bouwsteen 1 – Schwerin         

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling • toegang en rondleiding 
slot Schwerin • toegang Staatliches 
Museum • bezoek Dom Schwerin •  
rondvaart met de Weisse Flotte • di-
ner aan de Schweriner See • reisgids 
Schwerin

Bouwsteen 2 – Rostock            

2 overnachtingen incl. ontbijt op 
beschikbaarheid (hotel resp. ap-
partement) • 1 stadsplattegrond • 1 
stadswandeling met gids in Rostock 
of Warnemünde (op geselecteerde 
datums) • 1 RostockCARD24 (bevat 
o.a. gratis toegang tot verschillen-
de musea) • havenrondvaart (april 
tot oktober) of 1 sessie in de Salz- 
oase Warnemünde (november tot 
maart)  • 1 diner (2-gangenmenu) in 
Rostock of Warnemünde

Bouwsteen 3 –
Hanzestad Wismar

2 overnachtingen incl. ontbijt • 
stadswandeling • koffie en gebak in 
het historische centrum van Wis-
mar • haven- en meerrondvaart •  
combiticket torenrondleiding en 
3D-Film in de St.-Marien-Kirche, pa-
noramaplatform St.-Georgen-Kirche 

en tentoonstelling in de Rathauskel-
ler • diner in restaurant Reuterhaus

Bouwsteen 4 –
Hanzestad Stralsund              

2 overnachtingen incl. ontbijtbuffet 
• 1 combiticket voor het Ozeaneum
en het Meeresmuseum • 1 stads-
wandeling (mei tot oktober) resp. 
1 stadswandeling met audioguide 
(november tot april) • 1 x 3-gangen-
menu´s avonds

Bouwsteen 5 – Greifswald         

2 overnachtingen incl. ontbijt •  
stadswandeling • koffiepauze in 
het historische centrum van Greifs-
wald • toegang Pommersches Lan-
desmuseum • toegang Caspar-Da-
vid-Friedrich-Zentrum • rondleiding 
kloosterruïne Eldena • diner in mari-
tieme sfeer van de Hanzestad

Bouwsteen 6 – Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg                    

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling incl. bezoek KONZERT-
KIRCHE • toegang Museumsmeile •  
rondvaart op de Tollensesee • huur-
fiets voor een dag • diner in het hart 
van de stad

Ons kennismakingsaanbod 

Overtuig uzelf van de unieke schoonheid van de steden van 
Mecklenburg-Voorpommern en maak kennis met de misschien wel 
mooiste kant van de deelstaat.
Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod en kies uw favorieten 
uit de zes steden. De rest handelen wij af.

Steden 



off-to-mv.com/nl/steden

UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Stralsund 

Of men nu via land of via water de baksteenkoningin aan de Strela-

sund nadert: het silhouette van Stralsund is fantastisch. Al van verre 

is de Hanzestad te zien! Grote gotische kerken rijzen als reusachtige vu-

urtorens op tegen de brede horizon en de zee. In het bijzonder de St. 

Marien met de meer dan honderd meter hoge toren. Met de unieke 

ligging tussen de eilanden Rügen, Usedom en Hiddensee trekt de Han-

zestad bezoekers uit de hele wereld.

Alleen al de sfeer in de haven! Daar dansen de masten van de schepen 

op de maat van de golven, is de witte Gorch Fock te zien, ruikt men 

de geur van gerookte vis en de meeuwen zingen „La Paloma“. Op een 

steenworp afstand bevindt zich het in het Oostzee-gebied unieke stad-

huis met historische gevel, het fascinerende 

Meeresmuseum en Ozeaneum met adembe-

nemende aquariums, het Kulturhistorisches 

Museum met de gouden Vikingschat en ademt  

het kleine eiland Dänholm grote avonturen.

Liefhebbers van schone kunsten zullen zich thuisvoelen in de „zwalu-

wnest“-loges van het jugendstiltheater, liefhebbers van historische ar-

chitectuur in de UNESCO werelderfgoedtentoonstelling in het Olthof-

sches Palais. En verder zijn er nog de schitterende puntgevelhuizen en 

middeleeuwse kloosters. Of de Rügenbrücke, die net als een regenboog 

het vaste land met het grootste eiland van Duitsland verbindt. Of alles 

aan de zee, wat ontdekt wil worden.

VVV van de Hanzestad Stralsund 

www.stralsundtourismus.de • info@stralsundtourismus.de •
Telefoon: +49 3831 24690

UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Wismar

Sinds 2002 behoren de historische centra van Stralsund en Wismar tot 

het werelderfgoed van UNESCO. Monumentale bakstenen kerken en 

schitterende koopmanshuizen bepalen het sinds de Middeleeuwen bijna 

onveranderde stadsbeeld. Naast de middeleeuwse 

plattegrondstructuur van de stadskern bepaalt het 

stadsbeeld het karakter van Wismar als oppervlakte-

monument en maakt het een uitstekend voorbeeld 

van hanzeatische stadsbouwkunst. De overgele-

verde bouwsubstantie getuigt van de politieke en 

economische betekenis alsmede de buitengewone 

rijkdom van Wismar in de Middeleeuwen. Voor cultuurliefhebbers kunnen 

bezoekers van Wismar terecht bij tentoonstellingen in de Rathauskeller 

en in de St. Marien-Kirche. Cultuurmonumenten zoals de baksteengotiek 

van de kerken, liefdevol gerestaureerde herenhuizen, de „Waterkunst“, een 

brongebouw in renaissancestijl, het imposante classistische stadhuis, de 

barokke vestingbouwwerken uit het Zweedse tijdperk zijn fascinerend.

Tot het vaste onderdeel van het culturele leven 

in Wismar behoren ook de continu wisselende 

tentoonstellingen in het Baumhaus bij de Alte 

Hafen, evenementen van de Festspiele Meck-

lenburg- Vorpommern en de NDR-concerten 

in St. Georgen. In augustus herdenkt de stad met 

een festival dat Wismar ooit deel uitmaakte van Zweden.

In december trekt de kerstmarkt inwoners en bezoekers van Wismar naar 

de Marktplatz, die met het feestelijk verlichte stadhuis een indrukwekkend 

decor vormt.

VVV Wismar 

www.wismar-tourist.de • touristinfo@wismar.de •
Telefoon: +49 3841 19433

‚Vier-Tore-Stadt‘ 
Neubrandenburg  

Het oude bewaren, het nieuwe wagen – Neubrandenburg, meer dan 

750 jaar oud, brengt op een bijzondere manier bruisend stadsle-

ven en moderne levensstijl samen met historische veelsoortigheid. Zo 

herinnert de bijna volledig behouden gebleven middeleeuwse stads-

muur met de vier schitterende stadstorens, de Wiekhäusern, de Mön-

chenturm en de KONZERTKIRCHE aan lang vervlogen tijden en huisvest 

daarbij binnenin een concertzaal van glas, beton, staal en hout. Musical, 

ballet, opera of filharmonisch concert:  in Duitslands meest opwindende 

KONZERTKIRCHE wordt elk evenement akoestisch genieten.

Ook het oudste behouden gebleven theatergebouw van Mecklenburg, 

het Schauspielhaus, staat in Neubrandenburg en wordt ook vandaag 

nog gebruikt voor toneelstukken, muziektheater, concerten en lezingen.

Neubrandenburg is zich echter niet 

alleen bewust van de historische roots, 

maar ook van het belang van een in-

tacte natuur. Zo creëert het liefdevol 

vormgegeven Kulturpark met verzor-

gde plantsoenen en de aangrenzende 

Tollensesee, een van de mooiste en 

meeste schone meren van Mecklen-

burg-Voorpommern, voor een unieke 

zorgeloze sfeer voor inwoners en be-

zoekers.

VVV Neubrandenburg 

www.neubrandenburg-touristinfo.de •
touristinfo@neubrandenburg.de • Telefoon: +49 395 19433

           Mecklenburg-
        Vorpommern

Informatie en boeking:                

Telefoon: +49 385 5925271
www.schwerin.info/kurzreisen • kurzreisen@schwerin.info
Prijs op aanvraag

Bouwsteen 1 – Schwerin         

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling • toegang en rondleiding 
slot Schwerin • toegang Staatliches 
Museum • bezoek Dom Schwerin •  
rondvaart met de Weisse Flotte • di-
ner aan de Schweriner See • reisgids 
Schwerin

Bouwsteen 2 – Rostock            

2 overnachtingen incl. ontbijt op 
beschikbaarheid (hotel resp. ap-
partement) • 1 stadsplattegrond • 1 
stadswandeling met gids in Rostock 
of Warnemünde (op geselecteerde 
datums) • 1 RostockCARD24 (bevat 
o.a. gratis toegang tot verschillen-
de musea) • havenrondvaart (april 
tot oktober) of 1 sessie in de Salz- 
oase Warnemünde (november tot 
maart)  • 1 diner (2-gangenmenu) in 
Rostock of Warnemünde

Bouwsteen 3 –
Hanzestad Wismar

2 overnachtingen incl. ontbijt • 
stadswandeling • koffie en gebak in 
het historische centrum van Wis-
mar • haven- en meerrondvaart •  
combiticket torenrondleiding en 
3D-Film in de St.-Marien-Kirche, pa-
noramaplatform St.-Georgen-Kirche 

en tentoonstelling in de Rathauskel-
ler • diner in restaurant Reuterhaus

Bouwsteen 4 –
Hanzestad Stralsund              

2 overnachtingen incl. ontbijtbuffet 
• 1 combiticket voor het Ozeaneum
en het Meeresmuseum • 1 stads-
wandeling (mei tot oktober) resp. 
1 stadswandeling met audioguide 
(november tot april) • 1 x 3-gangen-
menu´s avonds

Bouwsteen 5 – Greifswald         

2 overnachtingen incl. ontbijt •  
stadswandeling • koffiepauze in 
het historische centrum van Greifs-
wald • toegang Pommersches Lan-
desmuseum • toegang Caspar-Da-
vid-Friedrich-Zentrum • rondleiding 
kloosterruïne Eldena • diner in mari-
tieme sfeer van de Hanzestad

Bouwsteen 6 – Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg                    

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling incl. bezoek KONZERT-
KIRCHE • toegang Museumsmeile •  
rondvaart op de Tollensesee • huur-
fiets voor een dag • diner in het hart 
van de stad

Ons kennismakingsaanbod 

Overtuig uzelf van de unieke schoonheid van de steden van 
Mecklenburg-Voorpommern en maak kennis met de misschien wel 
mooiste kant van de deelstaat.
Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod en kies uw favorieten 
uit de zes steden. De rest handelen wij af.

Steden 



off-to-mv.com/nl/steden

UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Stralsund 

Of men nu via land of via water de baksteenkoningin aan de Strela-

sund nadert: het silhouette van Stralsund is fantastisch. Al van verre 

is de Hanzestad te zien! Grote gotische kerken rijzen als reusachtige vu-

urtorens op tegen de brede horizon en de zee. In het bijzonder de St. 

Marien met de meer dan honderd meter hoge toren. Met de unieke 

ligging tussen de eilanden Rügen, Usedom en Hiddensee trekt de Han-

zestad bezoekers uit de hele wereld.

Alleen al de sfeer in de haven! Daar dansen de masten van de schepen 

op de maat van de golven, is de witte Gorch Fock te zien, ruikt men 

de geur van gerookte vis en de meeuwen zingen „La Paloma“. Op een 

steenworp afstand bevindt zich het in het Oostzee-gebied unieke stad-

huis met historische gevel, het fascinerende 

Meeresmuseum en Ozeaneum met adembe-

nemende aquariums, het Kulturhistorisches 

Museum met de gouden Vikingschat en ademt  

het kleine eiland Dänholm grote avonturen.

Liefhebbers van schone kunsten zullen zich thuisvoelen in de „zwalu-

wnest“-loges van het jugendstiltheater, liefhebbers van historische ar-

chitectuur in de UNESCO werelderfgoedtentoonstelling in het Olthof-

sches Palais. En verder zijn er nog de schitterende puntgevelhuizen en 

middeleeuwse kloosters. Of de Rügenbrücke, die net als een regenboog 

het vaste land met het grootste eiland van Duitsland verbindt. Of alles 

aan de zee, wat ontdekt wil worden.

VVV van de Hanzestad Stralsund 

www.stralsundtourismus.de • info@stralsundtourismus.de •
Telefoon: +49 3831 24690

UNESCO werelderfgoed- 
en Hanzestad Wismar

Sinds 2002 behoren de historische centra van Stralsund en Wismar tot 

het werelderfgoed van UNESCO. Monumentale bakstenen kerken en 

schitterende koopmanshuizen bepalen het sinds de Middeleeuwen bijna 

onveranderde stadsbeeld. Naast de middeleeuwse 

plattegrondstructuur van de stadskern bepaalt het 

stadsbeeld het karakter van Wismar als oppervlakte-

monument en maakt het een uitstekend voorbeeld 

van hanzeatische stadsbouwkunst. De overgele-

verde bouwsubstantie getuigt van de politieke en 

economische betekenis alsmede de buitengewone 

rijkdom van Wismar in de Middeleeuwen. Voor cultuurliefhebbers kunnen 

bezoekers van Wismar terecht bij tentoonstellingen in de Rathauskeller 

en in de St. Marien-Kirche. Cultuurmonumenten zoals de baksteengotiek 

van de kerken, liefdevol gerestaureerde herenhuizen, de „Waterkunst“, een 

brongebouw in renaissancestijl, het imposante classistische stadhuis, de 

barokke vestingbouwwerken uit het Zweedse tijdperk zijn fascinerend.

Tot het vaste onderdeel van het culturele leven 

in Wismar behoren ook de continu wisselende 

tentoonstellingen in het Baumhaus bij de Alte 

Hafen, evenementen van de Festspiele Meck-

lenburg- Vorpommern en de NDR-concerten 

in St. Georgen. In augustus herdenkt de stad met 

een festival dat Wismar ooit deel uitmaakte van Zweden.

In december trekt de kerstmarkt inwoners en bezoekers van Wismar naar 

de Marktplatz, die met het feestelijk verlichte stadhuis een indrukwekkend 

decor vormt.

VVV Wismar 

www.wismar-tourist.de • touristinfo@wismar.de •
Telefoon: +49 3841 19433

‚Vier-Tore-Stadt‘ 
Neubrandenburg  

Het oude bewaren, het nieuwe wagen – Neubrandenburg, meer dan 

750 jaar oud, brengt op een bijzondere manier bruisend stadsle-

ven en moderne levensstijl samen met historische veelsoortigheid. Zo 

herinnert de bijna volledig behouden gebleven middeleeuwse stads-

muur met de vier schitterende stadstorens, de Wiekhäusern, de Mön-

chenturm en de KONZERTKIRCHE aan lang vervlogen tijden en huisvest 

daarbij binnenin een concertzaal van glas, beton, staal en hout. Musical, 

ballet, opera of filharmonisch concert:  in Duitslands meest opwindende 

KONZERTKIRCHE wordt elk evenement akoestisch genieten.

Ook het oudste behouden gebleven theatergebouw van Mecklenburg, 

het Schauspielhaus, staat in Neubrandenburg en wordt ook vandaag 

nog gebruikt voor toneelstukken, muziektheater, concerten en lezingen.

Neubrandenburg is zich echter niet 

alleen bewust van de historische roots, 

maar ook van het belang van een in-

tacte natuur. Zo creëert het liefdevol 

vormgegeven Kulturpark met verzor-

gde plantsoenen en de aangrenzende 

Tollensesee, een van de mooiste en 

meeste schone meren van Mecklen-

burg-Voorpommern, voor een unieke 

zorgeloze sfeer voor inwoners en be-

zoekers.

VVV Neubrandenburg 

www.neubrandenburg-touristinfo.de •
touristinfo@neubrandenburg.de • Telefoon: +49 395 19433

           Mecklenburg-
        Vorpommern

Informatie en boeking:                

Telefoon: +49 385 5925271
www.schwerin.info/kurzreisen • kurzreisen@schwerin.info
Prijs op aanvraag

Bouwsteen 1 – Schwerin         

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling • toegang en rondleiding 
slot Schwerin • toegang Staatliches 
Museum • bezoek Dom Schwerin •  
rondvaart met de Weisse Flotte • di-
ner aan de Schweriner See • reisgids 
Schwerin

Bouwsteen 2 – Rostock            

2 overnachtingen incl. ontbijt op 
beschikbaarheid (hotel resp. ap-
partement) • 1 stadsplattegrond • 1 
stadswandeling met gids in Rostock 
of Warnemünde (op geselecteerde 
datums) • 1 RostockCARD24 (bevat 
o.a. gratis toegang tot verschillen-
de musea) • havenrondvaart (april 
tot oktober) of 1 sessie in de Salz- 
oase Warnemünde (november tot 
maart)  • 1 diner (2-gangenmenu) in 
Rostock of Warnemünde

Bouwsteen 3 –
Hanzestad Wismar

2 overnachtingen incl. ontbijt • 
stadswandeling • koffie en gebak in 
het historische centrum van Wis-
mar • haven- en meerrondvaart •  
combiticket torenrondleiding en 
3D-Film in de St.-Marien-Kirche, pa-
noramaplatform St.-Georgen-Kirche 

en tentoonstelling in de Rathauskel-
ler • diner in restaurant Reuterhaus

Bouwsteen 4 –
Hanzestad Stralsund              

2 overnachtingen incl. ontbijtbuffet 
• 1 combiticket voor het Ozeaneum
en het Meeresmuseum • 1 stads-
wandeling (mei tot oktober) resp. 
1 stadswandeling met audioguide 
(november tot april) • 1 x 3-gangen-
menu´s avonds

Bouwsteen 5 – Greifswald         

2 overnachtingen incl. ontbijt •  
stadswandeling • koffiepauze in 
het historische centrum van Greifs-
wald • toegang Pommersches Lan-
desmuseum • toegang Caspar-Da-
vid-Friedrich-Zentrum • rondleiding 
kloosterruïne Eldena • diner in mari-
tieme sfeer van de Hanzestad

Bouwsteen 6 – Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg                    

2 overnachtingen incl. ontbijt • stads-
wandeling incl. bezoek KONZERT-
KIRCHE • toegang Museumsmeile •  
rondvaart op de Tollensesee • huur-
fiets voor een dag • diner in het hart 
van de stad

Ons kennismakingsaanbod 

Overtuig uzelf van de unieke schoonheid van de steden van 
Mecklenburg-Voorpommern en maak kennis met de misschien wel 
mooiste kant van de deelstaat.
Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod en kies uw favorieten 
uit de zes steden. De rest handelen wij af.

Steden 



Hoofdstad Schwerin 

Gelegen in het idyllische merenlandschap van Mecklenburg-Voor-

pommeren is in de oudste stad van de deelstaat het blauw van de 

meren altijd nadrukkelijk aanwezig. In het midden hiervan rijst het slot 

Schwerin sprookjesachtig en imposant op. En terwijl de gouden torens 

en torentjes van het slot weerspiegeld worden in het glinsterende wa-

ter, bekoort het door barok en de historiserende stijlen van de 19e eeuw 

gevormde historische centrum door stemmige idylle, liefdevol gesane-

erde vakwerkhuizen en de Dom van Schwerin. De 117,5 m hoge toren 

kreeg de dom, die tot de mooiste en machtigste bakstenen kerken van 

Duitsland behoort, overigens pas ca. 100 jaar geleden.

Rondom het sprookjesslot in Schwerin kunnen echte cultuurschatten 

ontdekt worden. Zo staat het Mecklenburgisches Staatstheater samen 

met het Staatliches Museum Schwerin, bekend om de topcollectie van 

Nederlandse schilders, symbool 

voor de culturele verscheiden-

heid van de hoofdstad. Culture-

el hoogtepunt zijn daarbij de 

SCHLOSSFESTSPIELE Schwerin, 

die te midden van een uniek de-

cor laten zien, hoe geschikt de 

stad is voor het uitbeelden van 

heftige emoties.

Voor nog meer afwisseling wordt gezorgd door exclusieve winkels, sti-

jlvolle cafés en betoverende restaurants, die in de buurt van het water 

en met uitzicht op het slot uitnodigen om te flaneren en te vertoeven.

VVV Schwerin                                

www.schwerin.info • info@schwerin.info • Telefoon: +49 385 5925212

Hanzestad Rostock en Warnemünde

De 800 jaar oude Hanzestad met de puntgevelhuizen, bakstenen 

kerken, machtige torens en de charmante tegenhanger, het flo-

rerende Seebad Warnemünde 

met de betoverende vuurtoren, 

brengen op indrukwekkende 

manier het moderne leven van 

de grote stad samen met mari-

tieme tradities.

Zo verkopen de vissers langs de Alte Strom in Warnemünde nog altijd ‚s 

ochtends vroeg hun dagverse vis direct van het schip, terwijl daar, waar 

vroeger viskotters de golven trotseerden, tegenwoordig internationale 

cruiseschepen en grote schepen uit Scandinavië voor anker gaan. Ge-

vormd door het leven aan zee, biedt het vroegere belangrijkste lid van 

de Hanze naast architectuur, gastronomie en shopping echter ook veel 

ruimte voor activiteiten in de natuur. Zo zijn het eeuwenoude kustwoud 

„Rostocker Heide“, het IGA-Park met de weidedom en Zoo Rostock met 

het DARWINEUM het hele jaar door een bezoekje waard.

Op cultuurgebied is er eveneens het hele 

jaar door genoeg te ontdekken en beleven: 

De spectaculaire lasershow „Warnemünder 

Turmleuchten“, de Warnemünder Woche, 

het zeilschepenfestival Hanse Sail en de 

grootste kerstmarkt van het noordenzorgen 

daarbij voor onvergetelijke momenten voor 

jong en oud.

VVV Rostock & Warnemünde 

www.rostock.de • touristinfo@rostock.de • Telefoon: +49 381 3812222

Universiteits- en Hanzestad Greifswald 

Greifswald, gelegen tussen Rügen en Usedom, is de geboortestad 

van Caspar David Friedrich, de grootste schilder uit de romantiek. 

Een rondwandeling door de stad leidt de bezoekers langs uitkijkplaats-

en, die de aandacht vestigen op de motieven voor zijn creaties. Jaarlijks 

wordt ter ere van de schilder de Caspar-David-Friedrich-Tag gehouden, 

een festival voor jong en oud. Muziekfestivals, zoals de Eldenaer Jazz 

Evenings, de Greifswalder Bachwoche of de Nordische Klang zijn sinds 

lange tijd traditie in Greifswald en trekken jaarlijks talrijke bezoekers.

Naast de drie kerken, die liefdevol alleen „de lange Nikolaus“, „de kleine 

Jacob“ en „de dikke Marie“ genoemd 

worden, behoren ook gotische punt-

gevelhuizen, de Fangenturm bij de 

Museumshafen en de kloosterruïne 

Eldena tot de belangrijkste bakste-

nen bouwwerken van de stad. Daa-

rom gaat de Europese route van de 

baksteengotiek hierlangs. Met histori-

sche charme en de zee voor de deur 

betovert de stad zowel inwoners alsook bezoekers.

Studenten van de Ernst-Moritz-Arndt-Universiteit geven Greifswald 

een jonge, levendige flair. Het hoofdgebouw van de in 1456 opgerichte 

universiteit is bezienswaardig. De aula behoort tot de ruimtes, die sym-

bool staan voor het Zweedse tijdperk. Geen wonder dat ook de Schwe-

denstraße door de stad loopt.

VVV Greifswald 

www.greifswald.info • greifswald-information@t-online.de
Telefoon: +49 3834 85361380

In de zes steden in het noordoosten 
van Duitsland kunt u genieten van stad 
en cultuur

Wandelen in de maritieme sfeer van de Hanzesteden Rostock, 

Wismar, Stralsund of Greifswald, flaneren in de residentie-

stad Schwerin met pracht en praal en het sprookjesslot of 

wandelen in de middeleeuwse sfeer van de ‚Vier-Tore-Stadt‘ 

Neubrandenburg: de steden in Mecklenburg-Voorpommeren 

maken indruk door hun authenticiteit, herkenbaarheid en 

unieke culturele erfgoed.

Stap in de voetsporen van belangrijke schilders, avonturiers 

en zeelieden en laat u door de charme van de Noord-Duitse 

gezelligheid en vriendelijke kalmte meenemen op een reis 

door de eeuwen heen.

Meer informatie op 
         www.off-to-mv.com/nl/steden 
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