08-daagse REIS naar DUITSLAND
Met o.a.: Mainau, Kandertalbahn en veel natuur

Soms kom je bij een hotel dat
zo mooi gelegen is dat we het
‘moeten’ opnemen in ons
programma.
Dit hotel aan de oevers van
de bekende Titisee is er zo’n
eentje. Idyllisch gelegen
tussen het middel- tot hooggebergte van het Zwarte
Woud en ideaal gelegen
voor het maken van mooie
uitstapjes.
De kristalheldere Titisee
dat liefkozend ook wel
Wälderstadt genoemd wordt,
is een kuuroord en in de
wintermaanden een zeer
geliefde wintersportplaats.
Een nieuwe reis in ons
programma, die we gerust
een exclusieve VIP-reis
kunnen noemen.

DE IDYLLISCHE TITISEE
1e dag: Maandag
Door de mooie natuur in HoogBelgië en Luxemburg gaan we naar
Frankrijk. Door een deel van de
Vogezen en Elzas-Lotharingen
rijden we naar ons hotel in Titisee
voor diner en overnachting.
2e dag: Dinsdag
Nadat we genoten hebben van
het uitgebreide ontbijtbuffet, is het
tijd de omgeving te verkennen.
We hebben voor u een prachtige
route uitgestippeld door dit deel
van het Zwarte Woud, waar u
optimaal kunt genieten van de
weelderige natuur. Na de lunchpauze brengen we een bezoek aan
de Feldberg, met 1493 meter de
hoogste berg. Een kabelbaan
brengt u naar het hoogste punt
en geeft u een mooi uitzicht.
Hierna rijden we weer terug naar
ons hotel.

3e dag: Woensdag
Vandaag brengen we een bezoek
aan nog zo’n mooi gelegen meer,
de Schluchsee. Dit van oorsprong
gletsjermeer is tegenwoordig het
hoogst gelegen stuwmeer van
Duitsland en bevindt zich in een
fraaie omgeving. We maken hier
een ontspannen boottocht over het
meer. ’s Middags heeft u nog wat
vrije tijd in het gezellige centrum
van Titisee.
4e dag: Donderdag
Een hoogtepunt op onze reis. We
rijden over een fraaie route naar het
Bodenmeer en brengen een bezoek
aan het eilandje Mainau, eigendom
van de Zweedse koninklijke familie.
Door een uitgelezen ligging vinden
we hier zelfs een subtropische
cultuur en daardoor natuurlijk een
zee aan bloemen en planten. We
gaan door Zwitserland terug naar
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ons hotel, maar brengen eerst een
bezoek aan de machtige Rheinfall
(waterval) bij Schaffhausen.
5e dag: Vrijdag
Een bijzondere dag staat ons te
wachten. Via een mooie route
binnendoor rijden we naar het
bezienswaardige Schönau. Een
typisch Schwarzwald dorpje, met de
Pfarrkirche uit de 12e eeuw als
grootste trekpleister. Hier houden
we een pauze en kunt u uiteraard de
beroemde “Schwarzwalder Kirsch”
gaan proeven. Na de lunchpauze
nog een indrukwekkende rit met de
Kandertalbahn. Met een ouderwetse
stoomtrein rijdt u door een mooi
stuk van het Zwarte Woud. Eind van
de middag arriveren we dan weer bij
ons hotel aan de Titisee.
6e dag: Zaterdag
Deze streek ligt ook nabij de Badische
Weinstrasse, een route die loopt van
Baden-Baden in het noorden tot
Well am Rhein in het zuiden. We
zullen vandaag een deel van deze

mooie route rijden, die ons uiteraard
voert over en door de wijnheuvels.
We maken deze dag compleet door
een bezoek te brengen aan een
lokale wijnboerderij, waarbij een
proeverij natuurlijk ook op het
programma staat.
7e dag: Zondag
U kunt vandaag even bijkomen
en een ontspannen wandeling
maken in de buurt van het hotel.
U kunt ook mee voor een korte tour
door de omgeving en een ruime
pauze in Freiburg. Hier kunt u de
bekende Munster gaan bekijken, de
Schwabentor of de bijzondere
Freiburger Bächle.
8e dag: Maandag
Helaas is de laatste dag van deze
reis aangebroken, maar we maken
er nog een leuke dag van. Door het
heuvellandschap van Noord-Frankrijk
rijden we naar Luxemburg.
Vervolgens door de Ardennen naar
ons dineradres, waar we deze reis
zullen afsluiten.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 150,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
20/27 mei:		
Hotel Maritim Titisee - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een exclusief hotel op
een prachtige locatie aan de Titisee.
Het hotel is voorzien van alle moderne
voorzieningen. Het beschikt over een
sfeervol restaurant met uitzicht op het
meer, een zonnig terras, een gezellige
lounge en een zwembad. Alle kamers
zijn voorzien van bad of douche, toilet,
televisie en telefoon. Ook de maaltijden zijn goed verzorgd, ’s avonds een
driegangendiner en ’s morgens een
uitgebreid ontbijtbuffet.
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