07-daagse REIS naar DUITSLAND
Met o.a.: Bamberg, Würzburg en veel natuur

Voor deze reis hebben we
Bamberg gekozen als standplaats. Een heerlijke reis
naar het Venetië van Beieren,
in een omgeving wat zo
geroemd wordt om de fraaie
natuur en de culturele erfgoederen als Bamberg en
Würzburg.
Op deze reis maken we
interessante uitstapjes,
genieten we van de natuur en
laten we ons verwennen in
een prima hotel.
Bijzonder aan deze reis is dat
deze begeleid zal worden
door een Nederlandse gids
die in Bamberg woont.
Gaat u ook mee?

BEIERS VENETIË
1e dag: Zondag
Na de koffiepauze bij Venlo
maken we een mooie rit door het
Westerwald en gaan we over de
autobaan langs Würzburg naar ons
hotel in Bamberg voor diner en
overnachting.
2e dag: Maandag
Allereerst maken we kennis met
onze gids en vervolgens gaan we
onze standplaats verkennen, de
parel van Oberfranken, waar we
een uitgebreide rondleiding zullen
krijgen en een ontspannen boottocht zullen maken over de Regnitz.
Vanaf het water heeft u prachtig
zicht op de vele fraaie gebouwen
van deze stad. Na de lunchpauze
rijden we naar Pommersfelden,
waar we Schloss Weißenstein
bezoeken, een weergaloos barok
kasteel dat is gebouwd naar de
wensen van prins-bisschop Lothar

Franz von Schönborn. Hierna weer
terug naar Bamberg.
3e dag: Dinsdag
Na het uitgebreide ontbijt gaan
we optimaal genieten van de
natuur in Noord-Beieren. Want deze
glooiende streek leent zich uitstekend voor een zeer interessante
rondrit, met alle tijd voor pauzes.
Onze gids zal u uiteraard vandaag
voorzien van de nodige informatie
en wetenswaardigheden.
De lunchpauze houden we in het
bijzonder mooie Rothenburg ob
der Tauber. Rothenburg is wellicht
één van de bekendste plaatsen aan
de Romantische Strasse, met een
uniek historisch, middeleeuws
centrum met oeroude huizen,
knusse pleinen, torens, fonteinen
en vestingwerken. Hierna rijden we
binnendoor terug naar ons hotel
voor diner en overnachting.
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4e dag: Woensdag
Een mooie rit brengt ons naar
Würzburg. Deze residentiestad is
schilderachtig gelegen aan de Main.
Na een rondleiding en een uitgebreide middagpauze in deze mooie
stad, waar we onder andere Festung
Marienberg, de Alte Mainbrücke en
de Dom zullen zien, gaan we in
de namiddag wijn proeven in
“Wijnfranken”. Deze wijnproeverij
vindt plaats in Wiesentheid en hier
proeven we vier van de heerlijkste
wijnen van de streek.
5e dag: Donderdag
Over binnenwegen rijden we
vandaag door de Fränkische Schweiz.
Dit gebied heeft een karakteristiek
berg- en heuvellandschap met
markante rotsformaties, grotten en
holen. Het gebied vormde een
strijdtoneel tussen de vorsten van
Bamberg, Neurenberg en Bohemen.
Op strategische plekken werden
burchten gebouwd, veelal met een
tolfunctie of ter bescherming van de
mijnen. Als gevolg daarvan telt de
Fränkische Schweiz meer dan 70
burchten, sloten en vestingen of de

ruïnes ervan. Een fraaie dag door
een uniek stukje natuur.
6e dag: Vrijdag
We zullen het vandaag rustig aan
doen. We hebben een kleine
excursie gepland en u heeft nog wat
vrije tijd. Vanmorgen brengen we
nog een bezoek aan Coburg.
Deze voormalige residentiestad is
idyllisch gelegen tussen het Obere
Maintal en het Thüringer Wald.
De vesting Coburg is hier de
grootste trekpleister en is met de
bus te bereiken. Een machtige en
zwaar ommuurde vesting met een
mooi uitzicht over de stad en de
omgeving. Maar ook het bijzondere
stadhuis en de gezellige Altstadt
zijn de moeite waard. De terugreis
rijden we zoveel mogelijk binnendoor weer terug naar Bamberg.
7e dag: Zaterdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel.
Langs Frankfurt en Keulen keren
we terug naar Nederland om
onze fijne reis af te sluiten met
een uitstekend diner alvorens
huiswaarts te keren.

Thuiskomst:
ZATERDAG 01 JUNI 2019

€ 895,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 95,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
26 mei/01 juni:		
Hotel Welcome Kongress
Bamberg - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een zeer fijn en
comfortabel ****-sterren hotel, dat
net buiten het centrum gelegen is en
over alle moderne comfort beschikt.
De ruime kamers zijn onder andere
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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