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VERLENG UW DAGTOCHT

UW SERVICE-PARTNER 
IN PAPENBURG

Wij bieden U individueel advies en Insider-kennis voor uw reis 
naar Papenburg, zodat deze een onvergetelijke gebeurtenis 
wordt.

· Persoonlijke service ter plaatse
·  Een grote selectie van persoonlijk geselecteerde hotels 
in alle categorien 

·  Gratis bemiddeling voor uw onderkomen in hotels, 
 pensions en privé accomodaties

·  Makkelijke en secure boeking ook per internet of telefoon
·  Boeken van tickets voor evenementen van 
 verschillende  rubrieken

Laat U door ons persoonlijk adviseren!

Papenburg Tourismus GmbH
Ölmühlenweg 21, 26871 Papenburg
Telefoon: +49 (0) 49 61 83 96-0
info@papenburg-tourismus.de
www.papenburg-tourismus.de

Van bezoeker tot entdekker.

PAPENBURGSE 
 STADVERHALEN

Bij onze thematische stadrondleidingen kunt U spannende, 
curieuse en ook grappige verhalen verwachten.

Papenburger ontdekkertour – veen, zee en nog veel 
meer: De rondleiding om het Hauptkanal ontvoerd U in het 
verleden en laat de ontwikkeling van Papenburg zien. 

Nachtwachter rondleiding: Met stormlantaren en 
 helle baard uitgerust, ontvangt de nachtwachter U voor een 
avond rondleiding door het oudste gedeelte van Papenburg, 
Aschendorf. 

Papenburger turfsteker, onze gids begeleidt U bij een wan-
deling over het Aschendorfer Moorpfad.

Op zoek naar de schat van de eerste kolonisten. 
Schatzoekers, opgepast! De kinderen maken een spannende 
stadrally door Papenburg. 

Crimitour: Begeleidt de commissaris op een spannende 
reis naar plaatsen waar in het verleden misdrijven hebben 
plaatsgevonden.

Gut Altenkamp: Onze gids begeleidt U door het historische, 
meer dan 200 jaar oude emplacement van het Gut  Altenkamp. 

Orchideenfarm Kasten: Een bezoek aan de orchideeenfarm 
mogen bloemen vrienden in geen geval missen.

Geschiedenes opnieuw beleven

PAPENBURGER 
 ZEITSPEICHER
De Papenburger Zeitspeicher brengt de geschiedenis weer 
tot leven. Laat U door onze oprichter van de stad, Dietrich 
von Velen door de interactieve tentoonstelling leiden. 
Beleef de geschiedenis van het onstaan van Papenburg van 
het veen tot de zee. Ontdek de staalscheepsbouw en de 
ontwikkeling van de zeevaart in Papenburg. Als Highlight heeft 
U de mogelijkheid in de Zeitspeicher een blik te werpen achter 
de coulisse van het moderne autotestterrein. Ervaar hier alles 
over het thema autotesting.

Openingstijden: 
1.4. – 31.10. dagelijks van 
9:00-17:00 uur,  
zo. 9:00-14:00 uur
1.11. – 31.3. 
ma – za 9:00-17:00 uur
Toegang in de tentoonstelling 
tot één uur voor sluiting.

Duur: 1 – 1,5 uur.
Prijzen p.p.: 
Volwassenen: 3,00 euro
Kinderenscholieren: 2,70 euro
Gezinstickets: 9,00 euro 
(2 volwassenen, 2 kinderen)
Groepsprijzen op aanvraag.

PAPENBURG  
MET MUZIEK
Aan het belangrijkste kanaal van Papenburg 

worden door tal van muziekevenementen 
aangeboden en nog veel meer. 

Attractief voor groepen
Informeer naar onze aanbiedingen voor 

clubs en vereningen. Neem contact met ons op voor een offerte. 
Wij verheugen ons op uw aanvraag: +49 (0) 49 61 83 96-0

In het  seizoen 

zaterdag’s 

 vanaf 

11:00 uur.

Papenburg en de MEYER WERFT beleven

OP BEZOEK BIJ 
DE OCEAANREUZEN

Titel MEYER WERFT: © Ingrid Fiebak · Binnenzijden: © Kremer MEYER WERFT onder andere
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naar 

 Papenburg



De Werf beleven in breedbeeldformaat

BEZOEKERCENTRUM 
MEYER WERFT

Het bezoekercentrum maakt een werfbelevenis in breedbeeld-
formaat mogelijk. Tijdens de rondleiding kunt U de bouw van 
de oceaangiganten van heel dichtbij volgen.
Exponenten, films, modelhutten en het Disney-thema gedeelte 
ontvoeren U in de wereld van de scheepsbouw. Hier kunt U 
zich rechtstreeks van de productie-processen en de glamour 
van de cruisegiganten overtuigen.

Openbare rondleidingen (duitstalig) 
1.4. – 31.10. dagelijks om 10.30 en om 14.30 uur
Tickets afhalen/vertrek: Museumschip de Brigg Friederike bij 
het stadhuis.
1.11. – 31.3. woensdag, vrijdag en zaterdag om 14 uur
Tickets afhalen/vertrek: Papenburger Zeitspeicher. 
Verdere termijnen volgens afspraak.
Prijzen p.p:
Volwassenen:  12,90 euro
Kinderen/scholieren:  7,50 euro
Kleuters (1–5 jaar):  1,00 euro
Gehandicapte:  10,50 euro
Prijzen incl. Bustransfer naar de MEYER WERFT en weer terug. 
Ticketreservering vereist. Groepsprijzen op aanvraag.
Duur: ca 2 uur.

Informatie en boekingen

Papenburg Tourismus GmbH
Ölmühlenweg 21 · 26871 Papenburg
Telefoon: +49 (0) 49 61 83 96-0
www.papenburg-tourismus.de

Papenburg ontdekken 

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Gut Altenkamp
De imposante lusttuin van het historische 
Gut Altenkamp in Papenburg-Aschendorf 
met zijn machtige taxusheggen geldt als 
 vooraanstaand voorbeeld van de Neder-
landse-Noordduitse  barokke hoveniers-
kunst. In het gebouw vinden tentoonstellin-
gen, concerten en lezingen plaats. 

Von-Velen-Anlage
Hier laat de stad haar oorspronkelijke 
gezicht zien. Pronkstuk is het om 1820 ge-
bouwde „ Papenburger Hus“. Ervaren gidsen 
begeleiden de  bezoekersgroepen en vertel-
len over het dagelijkse leven van de eerste 
 kolonisten in het levensbedreigende veen. 

Scheepvaart-openlucht-museum
De in totaal zeven, over de hele stad 
verdeelde nagebouwde schepen vormen 
het stadsbeeld van Papenburg en vormen 
samen een uniek scheepvaart-openlucht-
museum!

Hauptkanal Papenburg
Het Hauptkanal in Papenburg is met zijn 
openlucht-scheepsvaart-museum, romanti-
sche ophaalbruggen en de Meyers Mühle 
èèn van de mooiste flaneermijlen van 
Noordduitsland. Tal van goed gesorteerde 
speciaalz aken, restaurants waar de Duitse 
keuken  aangeboden wordt en cafés nodigen 
bezoekers en gasten uit om te vertoeven.

Meyers Mühle
De zogenaamde „Galerij-Hollander“ uit het 
jaar 1888, in 1999 goed functionerend 
gerestaureerd, wordt tegenwoordig voor 
tentoonstellings-doeleinden gebruikt. Onze 
geheime tip: Proef bij uw bezoek in ieder 
geval de specialiteit van het huis, het 
molenbrood!

Stadhuis van Papenburg
Het stadhuis van Papenburg, anno 1913 
vormt het politieke centrum van de stad. 
Bezienswaardig is de houten beeldsni-
jkunst in de raadzaal en de reliefs aan 
de ingang, die met hun maskers aan de 
vlaamse barok doen denken.

Altes Amtshaus
Het „Altes Amthaus“ in het Papenburgse 
stadgedeelte Untenende is het oudste 
 gebouw van de stad en herbergt gelijktijdig 
het heemkundig museum.  

Forum Alte Werft
In de voormalige produktiesites van de 
MEYER WERFT  bevindt zich tegenwoor-
dig het kultuur- en evenementencentrum 
„Forum Alte Werft“ met stadshal, galerie en 
Theater.

MEYER WERFT

HET NIEUWE  
BEZOEKERCENTRUM 
Sinds maart 2015 beleven de bezoekers van dichtbij 
de  geboorteplaats van de gigantische oceaanreuzen: 
Met  originele componenten, multimediale ensceneringen, 
een enorme scheepspropeller en 20 scheepsmodellen. 

Scheepsbouw binnen handbereik: Blokbouw. 

20 scheepsmodellen van de MEYER WERFT, schaal 1:100. Op de grote 
elektronische zeekaart zijn de oceaanreuzen wereldwijd op de zeeen live 
waarneembaar. 

Drie originele hutten kunnen 
 worden bewonderd en nodigen U 
uit om van een vakantie aan boord 
te dromen. 

Een origineel model van een 
propeller van een POD-aandrijving 
met 6 meter doorsnede brengt 
de bezoekers de dimensies heel 
dichtbij. 
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