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ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 

 

Bremen City tour - Historisch & Modern Bremen (max. 50 personen) 

"Dat had ik niet verwacht!" is waarschijnlijk de meest voorkomende uitdrukking die je hoort van 

toeristen die de Vrije Hanzestad Bremen voor het eerst bezoeken. Tijdens een wandeltocht verken je 

de historische oude binnenstad met onder andere het stadhuis en Roland (UNESCO Werelderfgoed), 

de "Schnoor", de oudste wijk van Bremen en de beroemde Böttcherstraße.  

Met de bus ervaar je de Überseestadt. Het voormalige havengebied van Bremen is getransformeerd 

tot een levendige wijk, met een mix van industriële charme, moderne architectuur, wonen & werken 

en aantrekkelijke gastronomische gelegenheden. 

 

 

Lloyd Coffee seminar (max. 40 personen) 

Wist je dat 1/3 van alle koffie die dagelijks in Duitsland wordt gedronken, afkomstig is van bedrijven 

uit Bremen? Bezoek de Lloyd-branderij in de oude HAG fabriek, gelegen in het voormalige havengebied 

"Überseestadt". Leer veel interessante feiten over HAG koffie en de "koffiebaron" Ludwig Roselius. 

Beleef de belangrijkste 20 minuten uit het leven van een koffieboon en kijk mee over de schouder van 

de ‘brandmeester’. Weet jij welk koffietype jij bent? Ontdek het tijdens de afsluitende koffieproeverij. 

 

Foto: Ingrid Krause / BTZ Bremer Touristik-Zentrale 



Exclusieve Beck’s Brewery tour (max. 50 personen) 

In Bremen wordt al sinds de 11de eeuw bier gebrouwen en elke minuut worden er wereldwijd ongeveer 

3.000 flesjes van Bremen's beroemde Beck’s bier gedronken. Tijdens een rondleiding word je door het 

biermuseum, de grondstoffenkamer, het brouwhuis, langs moutsilo's, de fermentatie- en opslagtanks, 

helemaal naar de bottelarij geleid en krijg je een kijkje in het laboratorium. Als klap op de vuurpijl 

omvat de tour een bierproeverij aan het einde en een lunch op het tallship "Alexander-von-Humboldt", 

beroemd uit de Beck's commercial. 

 

Foto: Michael Ihle / Anheuser-Busch InBev Deutschland, Brauerei Beck & Co 

 

Airbus Space Technology Tour (max. 50 personen) 

Bremen is één van de belangrijkste ruimtevaartlocaties in Europa. De Europese bijdrage aan het 

internationale ruimtestation ISS is bijvoorbeeld gemaakt bij Airbus Defense & Space in Bremen. Deze 

tour geeft je inzicht in het ruimtevaartbedrijf Airbus. In de natuurgetrouwe replica van de Columbus-

module vind je antwoorden op de vragen als: Hoe komen water en voedsel in de ruimte? Hoe slaap je 

en doe je onderzoek naar gewichtloosheid? Een avontuur voor de mensheid, een ervaring voor jou. 

 

Foto: Jonas Ginter / BTZ Bremer Touristik-Zentrale 

 

Mercedes Off-Road (max. 25 personen zelf rijden & max. 25 personen meerijden) 

De Mercedes-fabriek, de grootste werkgever in Bremen, is één van de modernste autofabrieken ter 

wereld. 

Ga de uitdaging aan en test je rijvaardigheid op het terreinwagenparcours "The Rock!" van 

Mercedes-Benz! Midden in de stad ervaar je actie, rijplezier en off-road power. Na een uitgebreide 

briefing door een scout kruip je zelf achter het stuur van de Mercedes GLC. Als dat teveel adrenaline 

voor je is, kun je ook voor de passagiersstoel kiezen. 



 

Foto: Michael Jungblut / MB KC Bremen 

 

Alle tours zijn in combinatie met een lunch. 


