04-daagse REIS naar DUITSLAND
Met o.a.: Rüdesheim en vuurwerkspektakel

Door de goede contacten
die we hebben opgebouwd,
hebben we wederom kaarten
weten te bemachtigen voor
Duitslands grootste spektakel,
‘Rhein in Flammen’.
Een lichtshow die zijn gelijke
niet kent. En dit alles op de
oevers van de Rijn. Beide
kanten van de rivier worden
verlicht met Bengaalse
fakkels en dat geldt ook voor
de burchten en veel dorpen.
Het schouwspel op de rivier
wordt aangevuld met een
enorm vuurwerk. En wij aanschouwen dit alles vanaf een
rondvaartboot.
Naast dit ook nog een leuke
dagtocht in de buurt. Kortom,
een reis om nooit te vergeten.

RHEIN IN FLAMMEN
1e dag: Vrijdag
Na de ontmoeting met uw medepassagiers rijden we door België
naar de koffiepauze. Hierna een
prachtige route door Belgische en
Duitse Ardennen en houden we
een pauze in het fraaie Monchau,
welke bekend is van de vele
vakwerkhuizen. Na de lunchpauze
rijden we over de Hunsrück naar
ons hotel in Boppard waar we in
de loop van de middag arriveren.
e

2 dag: Zaterdag
Omdat we nog een avondprogramma hebben zullen we niet
te vroeg uit het hotel vertrekken.
We rijden een klein stukje langs de
Moezel en brengen een bezoekje
aan het altijd gezellige Cochem.
De lunch op deze dag is voor onze
rekening. Na wat vrije tijd in het
centrum van Boppard stappen
we aan boord van één van de

Rijnschepen. Tijdens de vaartocht
langs de Loreley kunt u genieten
van de uitzichten en het diner.
Na het diner barst het spektakel
van Rhein in Flammen los.
Een ruim een uur durende vuurwerkshow licht de omgeving op en
laat u versteld staan. Na deze show
keren we terug naar de wal en
vervolgens vol indrukken terug
naar ons hotel.
3e dag: Zondag
Vandaag maken we uitgebreid
kennis met Rüdesheim. We maken
eerst een rustige wandeling door
het oude stadje, waarbij de
gezellige Drosselgasse het hoogtepunt is. Hierna staat het treintje
al te wachten om ons mee te
nemen voor een rondrit door de
wijnbergen en een bezoek aan
Siegfried’s Musikkabinett, een klein
museum met ruim 350 zelf
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Intensiteit:

2-3

• Rustig programma
• Boottocht met paar trappen

04-daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019
Thuiskomst:
MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019

€ 595,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 95,00
Reisinfo:

spelende muziekinstrumenten.
Hierna met een leuke route door de
omgeving weer terug naar het hotel.
4e dag: Maandag
Na een heerlijk ontbijt is het tijd om
het hotel te verlaten. Waar mogelijk
rijden we wat stukjes binnendoor.
Na de lunchpauze rijden we Nederland binnen en dan via de snelwegen
naar ons dineradres, waar we deze
mooie reis in stijl afsluiten.

REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
13/16 september:
Rheinhotel Bellevue Boppard
Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een historisch hotel
nabij de Rijn en de wandelpromenade
in Boppard. Het hotel beschikt over
een gezellige lounge en restaurant.
Alle kamers zijn minstens voorzien van
bad of douche, toilet, televisie, radio
en telefoon. U wordt in het restaurant
verwend met een uitgebreid ontbijtbuffet en driegangendiner of buffet.
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