
Een buitengewone stad



Toeristen-informatie Papenburg

Wij informeren U uitgebreid over 

 Papenburg en alle bezienswaardigheden, 

 geven tips en boeken uw onderkomen. 

Bij ons krijgt U de tickets voor de 

 MEYER WERFT rondleiding, stadsplattegronden en 

allerlei souvenirs voor thuis.

Openingstijden

Toeristen-informatie in de „Papenburger Zeitspeicher“

Ölmühlenweg 21, 26871 Papenburg

Van april tot oktober: ma-za 10-12 uur, 12.30-17 uur 

en zo 10-12 uur, 12.30-16 uur.

Contact

Telefoon +49 4961 8396-0 · Fax +49 4961 8396-96

www.papenburg-tourismus.de

info@papenburg-tourismus.de

Wij zijn 

er voor U!

U zoekt naar een geslaagde combinatie uit ontspan-

ning en actie? U wilt een uniek natuurlandschap 

beleven en niet gelijktijdig afzien van de aangename 

kanten van het stadsleven? U bent fysiek actief, 

maar laat zich ook graag in alle rust verwennen. 

U bent geinteresseerd in de modernste technologie 

of historische geschiedenis? 

Dan is er een ideale bestemming voor uw volgen-

de vakantie: Papenburg! In Duitslands langste en 

 oudste veenkolonie staat U iets heel bijzonders 

te wachten: Een door eindeloze kanalen gevormd 

stadsbeeld midden in de laatste Duitse hoogveen-

gebieden, de mooiste droomschepen van dichtbij en 

heel veel cultuur, sport en plezier! Het succesvolle 

samenspel van moderne tijd en traditie hebben 

Papenburg tot een bruisend cultureel en economisch 

centrum en tot een attractieve vakantie bestemming 

gemaakt. In Papenburg is er veel te doen en te 

beleven, voor singles, paren, gezinnen, jong en oud: 

spannend, sportief en gezellig …

In deze brochure vindt U een kleine selectie van wat 

Papenburg aan recreatie en evenementen te bieden 

heeft. Veel plezier bij het lezen en hartelijk welkom in 

Papenburg. 

HARTELIJK WELKOM 
IN PAPENBURG 
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Hoe komt U naar

 Papenburg

Uit richting Nederland:

Amsterdam A7 over 

 Groningen tot autosnel-

wegknooppunt Bunde dan 

A31 tot afrit Papenburg

Uit richting zuiden 

 (Roergebied):

Vanaf autosnelweg-

knooppunt Bottrop A31 

tot autosnelweg-afrit 

Papenburg



HET MARITIEME PAPENBURG

Fascinatie scheepsbouw – 

attractiewereld het bouwdok

Moderne overtreffende scheepsbouw wordt U door het bezoekercentrum van de MEYER 

WERFT geboden. Interessante fi lmen, talrijke tentoonstellingsstukken, modelhutten en 

bereiken met verschillende thema’s  garanderen een fascinerend inzicht in de wereld 

van de luxe cruiseschepen. Een rondleiding langs een scheepsbouwhal brengt U het 

lego-principe en het complexe productieproces dichterbij. 

Duur 

ca. 4 uur

Teboeken

Het hele jaar door 

Prijs per persoon

Van 15,00 €

Inhoud

• Rondleiding langs een scheepsbouwhal

• Bezichtiging en individuele rondleiding 

met fi lmvoorstelling door het bezoeker-

centrum van de MEYER WERFT

Optie

• Lunch vanaf 6,00 € p.p. tot 16,00 € p.p.

170,00 €
per groep Bezichtiging van de MEYER WERFT met rondleiding 

Duur 

ca. 2 uur

Termijnen

Het hele jaar door volgens afspraak.

Prijs

tot 20 volwassenen  170,00 € per groep

vanaf 21 volwassenen 8,00 € p.p.

tot 20 kinderen/scholieren  100,00 € per groep

vanaf 21 tot 25 kinderen/scholieren     5,00 € p.p.

grotere groepen op aanvraag

Exclusieve VIP-rondleiding op de MEYER WERFT

In een individuele groep met een speciale gids beleefd U de cruiseschepen van de 

 MEYER WERFT vanuit verschillende oogpunten. U wordt zelfs in een scheepsbouwhal 

geleidt en staat daar oog in oog met de oceaanreuzen.

Duur 

ca. 3 uur 

Teboeken

Het hele jaar door volgens afspraak

Tip

de VIP-rondleiding is helaas niet voor 

gehandicapten geschikt.

Prijs

tot 10 personen   280,00 € per groep

11–25 personen  26,00 € p.p.

(grotere groepen tot 50 personen op 

aanvraag.)

Inhoud

• Ontvangst op de Brigg Friederike voor 

het stadhuis met „Bünting-Tee“ van 

een stoofje en koekjes.

• Rondleiding op de MEYER WERFT 

met fi lmvoorstelling.

• Speciale rondgang door een scheeps-

bouwhal

• Uitgebreid begeleidend materiaal om 

te lezen.

• VIP-pas voor iedere gast

15,00 €
p. p.

280,00 €
per groep

Papenburg is de thuishaven van de cruiseschepen. Tijdens een rondleiding in het bezoekers-

centrum van de MEYER WERFT ervaart u van dichtbij, hoe de mooiste en meest luxe oceaan-

reuzen van de wereld worden gebouwd.



EVENEMENTEN 2013 
- Selectie -

 FEBRUARI 
Flow-out/Emspassage van het 

cruiseschip „AIDAstella“ voor de 

rederij AIDA Cruises (Termijn onder

voorbehoud)

 10.  Grote carnavals optocht 

door Papenburg 

Carnavalsoptocht met daarna feest 

op het Marktplein, Pbg.-Untenende

 MAART
Flow-out/Eemspassage van 

het cruiseschip “Norwegian 

Breakaway” voor de rederij 

 Norwegian Cruise Line 

(Termijn onder voorbehoud)

 APRIL
 21. OLB-Cityhardloopwedstrijd 

Papenburg 

Am Stadtpark, Pbg-Untenende

 MEI
 24.–26.  zomermagie – 

 Tuinbeurs 

Gut Altenkamp, Pbg.-Aschendorf

 20. 5e Papenburgse fi ets-

tochtdag/Mühlenmarkt

Naast regionale specialiteiten

staan geleide fi  etstochten van 

gemoedelijk tot sportief op het 

programma.

Meyers Mühle, Pbg.-Untenende

 JUNI
  01.–02.    Groot stadsfeest met 

veel attracties en koopzondag

Am Hauptkanal, Pbg.-Untenende

 JULI
  27.–28.    Julimarkt (kermis) 

 Met braderie

Michaelisplatz, Pbg.-Obenende

 AUGUSTUS
 23.–27. Augustmarkt  (kermis) 

met traditionele veemarkt

Marktplatz, Pbg.-Untenende

 SEPTEMBER
 29. Boerenmarkt

De markt rond om het molenplein 

lokt met lokale producten.

Meyers Mühle, Pbg.-Untenende

 OKTOBER
 05.–10. Michelmarkt  (kermis)

Michaelisplatz, Pbg.-Obenende

 DECEMBER
Kerstmarkten op de adventsweek-

einden.  De in kerstsfeer versierde 

stadsdelen nodigen U uit op de 

eerste drie adventsweekenden 

diverse  kerstmarkten te bezoeken.

 30.11.–01.12. Aschendorfer 

 kerstmarkt

Gut Altenkamp, Pbg-Aschendorf

 06.–08. Papenburgse 

 kerstmarkt 

Meyers Mühle, Pbg-Untenende

 13.–15.  Nikolaimarkt 

Hauptkanal, Pbg-Untenende

 27.–29.  Tage der Region 

Tussen de kerstdagen en nieuwjaar 

vinden op de MEYER WERFT en 

in de „Papenburger Zeitspeicher“ 

weer de traditionele „Tage der 

Region“ plaats.

Wij zien ons in Papenburg!

Bezichtiging van de 

 Von-Velen-Anlage 

(ca. 2 uur)

Combineer uw 

 programma met de 

 optionele  bouwstenen

Bezichtiging van de 

  MEYER WERFT 

(duur ca. 2 uur)

Papenburger 

 Zeitspeicher 

(duur ca. 1 uur)

Individuele bustocht 

Stadsrondrit 

(ca. 2 uur)

Stadswandeling 

(ca. 2uur), Lunch- of 

avondeten

Riverboattocht`s 

avonds  met buffet 

en dans

Tee/koffi e en koek

Teeceremonie

Havenrondvaart 

(ca. 1,5 uur)

Bezichtiging van een 

orchideen kwekerij 

(duur ca. 2 uur)

Rondleiding op 

Gut  Altenkamp 

(duur ca. 1 uur)

Bootstocht met de 

„Leidi“ 

(ca. 30 minuten)

Fietsenverhuur 

 PapenburgRad



BUSPARKEERPLAATSEN  
IN DE BINNENSTAD

P1

Papenburg Zeitspeicher, Toeristen-informatie, 

Forum Alte Werft

Trefpunt voor rondleidingen naar de Meyer Werft,

mogelijkheden om te winkelen zijn er na, een paar 

honderd meter lopen in de binnenstad, openbare 

toiletten.

P2

Aan de Alte Werft/Papenburg Zeitspeicher

Mogelijkheden om te winkelen zijn er na, een paar 

honderd meter lopen in de binnenstad.

H3

Am Stadtpark

Hier staan enkele parkeerhavens ter beschikking, 

die buiten de schooltijden voor een tussenstop 

mogen worden gebruikt.

P4

Parkeerplaats tussen de straten Am Stadtpark 

en Hauptkanal rechts

Vanaf hier bereiken uw gasten na een paar meter

lopen de winkelstraat in de binnenstad, openbare

toiletten/stadhuis.

P5

Marktplatz

Vanaf hier bereiken uw gasten na een paar meter

lopen de winkelstraat in de binnenstad, openbare

toiletten/stadhuis.

   



PAPENBURG VOOR THUIS

Contact

Papenburg Tourismus GmbH

Ölmühlenweg 21 · 26871 Papenburg

Telefoon +49 4961 8396-0

info@papenburg-tourismus.de · www.papenburg-tourismus.de

U wilt niet tot uw volgende bezoek aan Papenburg wachten? 

Bestel dan  eenvoudig via Internet onder www.papenburg-online-shop.de.

 MEYER WERFT-ARTIKEL

Cap, verstelbaar

Kleur: donkerblauw, geborduurd met 

het logo van de MEYER WERFT.

5,00 €

Porseleine beker

Prachtige porseleine beker met 

 gravure van de MEYER WERFT en 

scheepsmotief. Inhoud: ca 0,35 l.

12,95 €

Broschure „Schiffe & mehr”

Op 60 bladzijden krijgt U een overzicht 

van de geschiedenis en structuur 

van de MEYER WERFT. In de duitse en 

engelse taal verkrijgbaar.

5,00 €

In onze toeristen-informatie en in het bezoekercentrum van de Meyer Werft vindt U originele 

souvenirs van Papenburg en de Meyer Werft. Hier een kleine selectie.

 PAPENBURG-ARTIKEL

Keramiek-beker

Beker waarop het stadhuis van 

 Papenburg en het schip de Brigg 

 Friederike afgebeeld zijn

6,95 €

Schoudertas

Schoudertas waarop het stadhuis 

van Papenburg en het museumschip 

de Brigg Friederike afgebeeld zijn.

Maat: ca. 40 x 30 cm.

24,95 €


