09-daagse REIS naar ZUID-DUITSLAND
Met o.a.: Passau, Český Krumlov en veel natuur

Ineens is daar een parel van
een reis. Naar een zeer mooie
streek in Zuid Duitsland, het
Nationaal Park Bayerischer
Wald, gelegen in zuidoost
Duitsland op de grens met
Tsjechië. Door de ligging
hebben we talloze mogelijkheden tot het maken van
interessante excursies in
beide landen.
Op ons programma staat
zowel cultuur als natuur.
Samen met ons hotel, in de
‘glasstad’ Zwiesel en aan de
voet van de Groβer Arber, de
koning van het Wald op 1456
meter, hebben wij deze reis
samengesteld die u zeker zal
aanspreken.
Laat u verrassen door de
schoonheid van dit mooie
stukje Duitsland.

BAYERISCHER WALD
1e dag: Dinsdag
Na de koffiepauze bij Venlo maken
we een mooie rit langs de Rijn met
de vele kastelen en gaan dan over
de autobaan langs Würzburg naar
ons hotel in het Steigerwald voor
diner en overnachting.

rijden we het laatste stuk nog
helemaal binnendoor naar ons
goede hotel in Zwiesel, waar we
gastvrij ontvangen worden en
waar men de komende dagen hun
uiterste best zal doen u een goed
verblijf te bezorgen.

2e dag: Woensdag
Vandaag gaan we er al meteen een
fijne excursiedag van maken.
Langs Erlangen en Nürnberg rijden
we naar Regensburg. De stad aan
de Donau is tijdens de oorlog
gespaard en daardoor één van de
beter bewaarde middeleeuwse
steden van Duitsland, met vele
oude en mooie monumenten.
We maken hier een stadsrondrit
met de toeristentrein en zien onder
andere de Regensburger Dom, de
Steinerne Brück, de Goldene Turm
en vele andere fraaie gebouwen.
Na de lunchpauze in de Altstadt

3e dag: Donderdag
Op deze dag gaan we aandacht
besteden aan de natuur en de glasen kristalindustrie. We beginnen
met een fantastische route door het
Nationaal Park Bayerischer Wald,
met indrukwekkende bergen,
prachtige bossen, dromerige dorpen
en vele vergezichten. We houden
een uitgebreide stop in Arnbruck,
één van de leukste dorpjes met veel
glaskunst op straat en een mooi
park, waar ook de glaskunst centraal
staat. Na de middagpauze leren we
waarom de streek de ‘glasstreek’
wordt genoemd, want veel zaken
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• Rustig programma
• Af en toe een wandeling

Vertrek:
DINSDAG 25 JUNI 2019

hebben verbintenis met glas, en we
bezoeken dan ook het glasmuseum
in Frauenau.

Thuiskomst:
WOENSDAG 03 JULI 2019

e

4 dag: Vrijdag
Via binnenwegen door het Boheemse
Woud rijden we Tsjechië binnen en
brengen we een uitgebreid bezoek
aan Český Krumlov, een dorp als een
ansichtkaart, met een fraai plein en
dito huizen. Ook brengen we nog
een bezoek aan het befaamde kasteel,
dat dateert uit de 13e eeuw. Ook de
terugreis naar ons hotel rijden we
zoveel mogelijk binnendoor.
5e dag: Zaterdag
Na het ontbijt trekken we er op uit
richting de ‘Drierivierenstad’ Passau,
waar de Donau, de Inn en de Ilz
samenkomen. Het barokke stadsbeeld
van Passau met zijn mooie torens,
pleinen, bruggen en straatjes is een
plaatje en voornamelijk het werk
van de Italiaanse barokmeesters uit
de 17e eeuw, die ook in Bohemen
actief waren. Natuurlijk bezoeken
we hier het ‘Driestromenpunt’, zien
we het Oberhaus en de Stephandom
met het grootste Domorgel ter
wereld. Na de lunchpauze maken we
nog een ontspannen boottocht
voordat we terug rijden naar Zwiesel
voor diner en overnachting.
6e dag: Zondag
Vandaag hebben we een vrije dag
en kunt u gebruik maken van de
faciliteiten van het hotel.

09-daagse REIS naar
ZUID-DUITSLAND

€ 1.075,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 95,00
Reisinfo:
7e dag: Maandag
Onze laatste dag in het Bayerischer
Wald gaan we optimaal benutten.
We vertrekken voor een uitgebreide
rondrit door de omgeving en
rondom onze ‘huisberg’, de Groβer
Arber. We genieten tijdens de busrit
van de mooie natuur, zoals de
idyllische Arbersee. In de loop van
de middag gaan we met de kabelbaan naar het hoogste punt en heeft
u een fantastisch uitzicht over de
omgeving.
8e dag: Dinsdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel.
Waar mogelijk rijden we binnendoor
naar Rothenburg ob der Tauber waar
we deze middag een uitgebreide
pauze houden. Rothenburg is wellicht één van de bekendste plaatsen
aan de Romantische Strasse, met
een uniek historisch, middeleeuws
centrum, oeroude huizen, knusse
pleinen, torens, fonteinen en
vestingwerken. Hierna rijden we
naar ons hotel in het Steigerwald
voor diner en overnachting.
9e dag: Woensdag
Langs Frankfurt en Keulen keren we
terug naar Nederland om onze fijne
reis af te sluiten met een uitstekend
diner alvorens huiswaarts te keren.

REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
25/26 juni:		
Hotel Steigerwald - Duitsland
26 juni/02 juli:		
Hotel Bavaria Zwiesel - Duitsland
02/03 juli:		
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een zeer fijn en
comfortabel ****-sterren familiehotel, dat rustig gelegen is buiten het
dorp en over alle moderne comfort
beschikt, zelfs over een wellness. De
ruime kamers zijn voorzien van douche
of bad met toilet en telefoon. ’s Morgens
heeft u een uitgebreid ontbijtbuffet
en ’s avonds een uitstekend diner.
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