PERSREIZEN
2018

De combinatie van enerzijds een bruisende, historische stad en
anderzijds een serene provincie, maakt Groningen bijzonder
mediageniek. Wij heten journalisten, bloggers, vloggers en influencers
graag een warm welkom door regelmatig persreizen te organiseren.
Het onderstaande menu toont de reizen die wij met zorg hebben
samengesteld, passend bij diverse interesse- en vakgebieden.
Ga mee op ontdekkingstocht door Groningen en deel je ervaringen
met de buitenwereld. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Zit de reis
waar je op gehoopt had er niet tussen of heb je speciale wensen? Laat
het ons weten, want daar valt vaak wel een mouw aan te passen.

ACTIVITEITEN
• Stadstour; een mooie wandeling langs alle bijzondere plekken van de
cultuurstad Groningen
• Bezoek aan het Groninger Museum; een van de pareltjes van de stad
• De Martinitoren beklimmen; de ‘Olle Grieze’ biedt een fenomenaal
uitzicht over Groningen
• Provincietour; een tour langs prachtige Groningse wierden, kerken en
borgen
• Bezoek de Waddenzee en het Lauwersmeer; op bezoek bij de natuur in
Nationaal Park Lauwersmeer en UNESCO werelderfgoed de Wadden

DO 19 APRIL & VR 20 APRIL
In slechts twee dagen Groningen stad en provincie leren kennen? Dat
kan tijdens de 100% Groningen persreis. Een reis langs stadse highlights
als de Martinitoren en het Groninger Museum, maar ook verborgen
schatten, borgen en wierden in de provincie passeren de revue.

ACTIVITEITEN
• Wadlopen; een indrukwekkende wandeling over de bodem van de zee
• Overnachten in het hotel met de meeste sterren; in het Dark Sky Park is
het zo donker dat je alle sterren ziet
• Slapen op de waddendijk; laat je wekken door de vogels, de geur van de
zee en de opkomende zon in je gezicht
• De route ‘Kiek over Diek’ verkennen; een 90 kilometer lang fietspad dwars
door het prachtige Waddengebied
• Zeehonden vrijlaten; help zeehonden hun vrijheid tegemoet te
zwemmen, een bijzondere ervaring

DO 21 JUNI T/M ZA 23 JUNI
Op avontuur in de wildernis van Groningen. Bezoek een Nationaal
Park én werelderfgoed tijdens een driedaagse ontdekkingstocht vol
magische momenten en bijzondere ontmoetingen op en rond het wad.

• Op jeepsafari door de wildernis van Nationaal Park Lauwersmeer;
de boswachter laat plekken zien waar je anders niet kan en mag komen.

ACTIVITEITEN
• Instagram citytour; een route langs de meest fotogenieke plekken van de
stad
• Bezoek het Paradigm Festival; dansen op de beats in een oude
suikerfabriek
• Hotspots top 5; stop met zoeken en wandel direct door naar de leukste
cafés en restaurants van de stad
• Cocktailworkshop; de voormalige beste barman van Nederland leert
je de fijne kneepjes van het vak en maakt daarbij gebruik van een
hypermoderne robotarm

VR 10 AUG T/M MA 13 AUG
Maak een citytrip in de ‘village that never sleeps’. ’s Nachts dansen tot
de zon op komt in de beste underground club van de Benelux. Overdag
genieten van architectuur, kunst, shops en de bruisende horeca in
Groningen, een oude stad met een jong hart.

• Bijkomen op het stadsstrand; neem tijdelijk afstand van de gezellige
drukte van de binnenstad, en plof neer op het – als het even mee zit zonovergoten stadsstrand

ACTIVITEITEN
• Dineren bij restaurant Piloersemaborg; puur, biologisch en lokaal eten in
cultureel erfgoed
• Workshop waddensushi; ervaar de smaak van verse producten uit de
Waddenzee
• Een bezoek aan biologisch landbouwbedrijf Landgoud; zie hoe witte
aalbessen, appels, bieslook, baktarwe en spelt verbouwd worden en maak
kennis met Groninger witte aalbessenwijn
• Verse oesters rapen; steek de handen uit de mouwen in een goudmijn
voor fijnproevers

DO 20 SEP & VR 21 SEP
Een culinaire rondreis door de provincie. Prikkel je zintuigen tijdens een
tweedaagse trip waarbij ambachtelijke streekproducten centraal staan
en proef het superfood dat uit de kwelders komt.

