
De Internationale Citroën SM Meeting 2019 vindt plaats in Hamburg. De Citroën SM-Club Duitsland e. V. nodigt 
alle vrienden van dit prachtige voertuig uit in de prachtige stad Hamburg. De Hamburgers noemen het zelf „de 
mooiste stad ter wereld“. Vrijheid en tolerantie zijn altijd de attributen van Hamburg geweest, 25% van de be-
volking heeft buitenlandse wortels,  de lange handelsgeschiedenis sinds de tijd van de Hanze heeft hier zeker 
invloed op gehad. Dit leidde tot een kosmopolitische houding, die vandaag nog steeds in de stad te merken is.

Een paar feiten:
 ➢ Met ongeveer 1,8 miljoen inwoners is Hamburg de op een na grootste stad in Duitsland na Berlijn.
 ➢ Hamburg is de achtste grootste stad in de EU en de grootste stad die niet de hoofdstad van een lidstaat van 
de EU is. 

 ➢ Hamburg is het centrum van de metropoolregio Hamburg, die ongeveer 5 miljoen inwoners telt.
 ➢ Hamburg is de derde grootste haven van de EU na Rotterdam en Antwerpen.
 ➢ Hamburg is de derde grootste muzieklocatie ter wereld na New York en Londen. Er zijn vier grote theaters 
met meer dan 7000 zitplaatsen in de stad. Met de nieuwe Elbphilharmonie en de Laeizhalle zijn er nog eens 
5000 zitplaatsen beschikbaar voor concerten.

 ➢ Hamburg heeft 19 universiteiten en hogescholen met meer dan 75.000 studenten.
 ➢ Hamburg is een van de economisch dynamische regio‘s in de Bondsrepubliek Duitsland. Zowel de haven, 
handel en dienstverlening alsook de industrie zorgen voor deze dynamiek. Werktuigbouwkunde en lucht- en 
ruimtevaarttechniek hebben een grote basis in Hamburg.

Onze meeting vindt plaats in het Rilano-Hotel Hamburg, 
Hein-Saß-Weg 40, 21129 Hamburg. Het Rilano Hotel is te 
bereiken via de A7, afslag Waltershof / Finkenwerder (zie 
pagina 15 voor een routebeschrijving). Het hotel ligt di-
rect aan de Elbe en is het startpunt van onze activiteiten.

Het vergaderhotel „The Rilano Hotel“ Hamburg: 
rechts: achteraanzicht met parkeerplaatsen hieron-
der: uitzicht vanaf de Elbe.

Uitnodiging voor Internationalen Citroën SM-Treffen 
in Hamburg vom 07. – 10. Juni 2019



Het programma
Vrijdag, 07.06.2019
15.00 uur aankomst en inchecken in het hotel
 Welkom van de deelnemers
19.00 uur BBQ op het terras van het hotel

Zaterdag 08.06.2018
om 09.45 uur Bijeenkomst bij de aanlegsteiger 
 Rüschpark direct onder het hotel
om 10.00 uur vertrek per schip „MS Tonne“ voor 
 een uitgebreide havencruise door 
 de haven van Hamburg

12.30 uur Aankomst aan de pier (Landungs- 
 brücken) van Hamburg en een paar  
 meter lopen naar de „Rickmer Rick- 
 mers“, een volledig opgetuigde  
 driemaster.
 De Rickmer Rickmers werd gebouwd 
 in 1896 en is nu een museumschip  
 in de haven van Hamburg
13.00 uur Lunch op de „Rickmer Rickmers“,  
 daarna kan het schip bezocht  
 worden.

18.00 uur Verzamelpunt Landungsbrücken,  
 op korte loopafstand van de Reeper- 
 bahn, de bekende entertainmentmijl 
 in Hamburg voor geregistreerde  
 deelnemers. Gidsen leiden ons in  
 kleine groepjes over de Reeperbahn 
 en door St. Pauli. De Reeperbahn  
 wordt ook wel de „meest zondige  
 mijl ter wereld“ genoemd, je moet  
 hier niet teerhartig zijn.

De middag is vrij. Als je wilt, kun je de Speicher-
stadt verkennen, het stadhuis of de winkelstraten 
van de Alster bezoeken. Met de Hamburg-kaart 
hebt u  gratis openbaar vervoer. Als u wilt, kunt u 
ook terug gaan naar het hotel met de havenveer-
boten en een beetje ontspannen, het gebruik van 
de veerboten is ook gratis met de Hamburg Card. 

Gedetailleerde tijdschema‘s van de veerboten zit-
ten bij de deelname papieren. 

Als je niet wilt deelnemen aan de tour op de Reeper-
bahn, kom dan direct naar het hotel „Hafen Hamburg“.



19.30 uur Receptie in het hotel „Hafen Ham- 
 burg“ in de „Foyer Elbkuppel“
20.00 uur Diner in het hotel „Hafen Hamburg“  
 met een fantastisch uitzicht over de  
 haven

Zondag 09.06.2018
09.45 uur Bijeenkomst op de parkeerplaats  
 van het hotel voor de toerrit.
10.00 uur: Start van de toerrit met onze SMs 
 door het „Oude Land“, een oud cul- 

 tureel landschap in het westen van 
 Hamburg en een van de grootste  
 fruitteeltgebieden in de EU.

13.00 uur  Lunch op de Oelkers-Hof
14.30 uur Tweede deel van de toerrit en terug  
 via de Köhlbrandbrücke naar het  
 hotel.

19.30 uur Receptie en aansluitend galadiner  
 in het hotel

Maandag 10.06.2019
09.30 uur Afscheid van de deelnemers, 
 die nu al hun terugreis beginnen.

De terugreis maakt iedereen individueel en kan vanaf 
de aanlegsteigers direct onder het hotel met de veer-
boot terug naar het hotel „Rilano“. 

Vanuit de pier „Finkenwerder“ is er een shuttle service. 



10.00 uur Verzamelen voor het bezoek aan de  
 Elbphilharmonie bij de pier onder het  
 hotel. We bezoeken de Plaza van de  

 Elbphilharmonie met een geweldig  
 uitzicht over Hamburg. Een bezoek  
 aan de concertzalen is helaas niet  
 mogelijk.

Aansluitend  genieten we van een rondleiding door
 de Speicherstadt, werelderfgoed van  
 de UNESCO.

13.00 uur Kleine lunch in het „Wasserschlöss- 
 chen“, het kasteel aan het water,   
 terugkeer naar het hotel en afscheid 
 van de deelnemers
Fotonachweise:
Rickmer Rickmers (Stephanie Albert, Pixabay), Hotel Hafen Hamburg (anna blüm-
chen, Pixelio), Reeperbahn (focus77, Pixelio), Altes Land 1 (Gerritje Deterding, Pi-
xelio), Altes Land 2 (Birgit Winter, Pixabay), Köhlbrandbrücke (Nikon-2110, Pixabay), 
Speicherstadt (liggraphy, Pixabay), Wasserschlösschen und Elbphilharmonie (Kars-
ten Bergmann, Pixabay), Skyline von Hamburg (www.hamburg-fotos-bilder.de)

Vanuit het noorden: 
Rijdt zuidwaarts op de snelweg A7 en steek de Elbtunnel 
over. Neem de afslag Hamburg-Finkenwerder / Waltershof 
(nr. 30).

Vanuit het zuiden
Komend vanuit Hannover neemt u de snelweg A7 naar het 
noorden. Neem de afslag Hamburg-Fin-kenwerder / Wal-
tershof (nr. 30).

Voor beide richtingen na het verlaten van de snelweg: Houd 
rechts aan om de borden naar Finkenwerder te volgen. U 
rijdt nu op de voorrangsweg tot rechts na de Bank/Spar-
kasse „Stade-Altes-Land“ het „The Rilano“ Hotel Hamburg 
is bewegwijzerd. Volg deze borden naar het hotel.

✘

Routebeschrijving naar het hotel „Rilano“

Belangrijke telefoonnummers en adressen:

„The Rilano“ Hotel
Hein-Saß-Weg 40
21129 Hamburg
Telefon:  Tel. +49 40 300 849 0
E-Mail: info-hamburg@rilano.com

Gerold und Astrid Röben
Am Fuchsbau 25
29643 Neuenkirchen 
Telefon:  +49 5195 52 23 und 
 +49 5195 98 34
Mobil Gerold: +49 179 7 60 90 80
Mobil Astrid:  +49 172 4 35 27 87
E-Mail:  gerold@roeben-online.de


