06-Daagse REIS naar DUITSLAND
Met o.a.: Mannheim, Heidelberg en veel natuur

Een reis in ons programma
naar een gebied dat bij velen
nog redelijk onbekend is,
maar o zo mooi.
De natuur van het Pfälzerwald
en Baden-Württemberg, een
voormalige enclave van Pruisen
is prachtig. Een licht glooiend
landschap met fraaie dorpen
en gezellige stadjes.
Onze bijzondere standplaats
Mannheim, aan de rand van
het Pfälzerwald, dat liefkozend
Quadratestadt genoemd wordt,
ligt centraal voor het maken
van onze interessante excursies.
Ook ons hotel zal zeker bijdragen aan het welslagen van
deze reis.

PFÄLZERWALD
1e dag: Maandag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland, maar we komen dan
al snel in Duitsland. Hier verlaten
we de snelweg en rijden zoveel
mogelijk binnendoor, stroomopwaarts langs de Rijn en via bekende
plaatsen als Boppard en Sankt Goar.
Onderweg uiteraard de nodige
stops voor koffie en lunch. Aan het
eind van de middag arriveren we
dan bij ons fijne hotel in Mannheim
waar we de komende nachten
zullen verblijven.
2e dag: Dinsdag
Vandaag maken we er een ontspannen dag van. Na een heerlijk
ontbijtbuffet een kleine wandeling
door het bijzonder opgezette
stratenpatroon van Mannheim.
Ook ziet u de neobarokke Wasserturm en wandelen we rustig door
het Luisenpark, dat door onze

oosterburen gezien wordt als
één van de fraaiste parken. Na de
lunchpauze bezoeken we het
imposante kasteel van Mannheim,
dat gerekend kan worden tot één
van de grootste van Europa.
Met name de 440 meter lange
gevel en de diverse, met pracht en
praal, versierde kamers zijn een
bezoek meer dan waard.
3e dag: Woensdag
Deze dag staat het Pfälzerwald op
het programma. Het natuurpark
staat terecht op de UNESCO lijst.
Een heuvelachtig gebied met het
hoogste punt op 673 meter.
Naast naaldbomen zien we ook
grillige rotsformaties van bontzandsteen, maar ook wijngaarden.
Na het optimaal genieten van dit
natuurschoon brengen we in de
loop van de middag een bezoek
aan het wijnstadje Bad Dürkheim,
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• Af en toe een wandeling
• Niet altijd vlak

06-Daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
MAANDAG 08 JULI 2019

Duitsland. Natuurlijk gaan we deze
bezienswaardigheden bekijken.
Hierna rijden we met een leuke
route weer terug naar ons hotel
in Mannheim

waar ’s werelds grootste wijnvat
staat. Hier gaan we uiteraard
proeven van de Paltswijnen.
4e dag: Donderdag
Een rustige dag hebben we voor
de boeg. Na een wat later vertrek
rijden we richting Heidelberg.
De dromerige stad is vooral bekend
van de Alte Brücke en het indrukwekkende Schloss, gelegen op de
helling van de Königstuhl. Niet voor
niets staat de stad in de top van
de meest bezochte attracties van

5e dag: Vrijdag
U krijgt vandaag het bewijs dat
de deelstaat Baden Württemberg
één van de populairste vakantiebestemmingen in Duitsland is.
In totaal lopen twintig vakantieroutes
door deze regio, waaronder de Bergstrasse, de Burgenstrasse en de
Deutsche Fachwerkstrasse. Wij laten
u zoveel mogelijk genieten tijdens
een fraaie rit via diverse routes. In de
loop van de middag maken we nog
een ontspannen boottocht door
Mannheim.
6e dag: Zaterdag
Langs de noordzijde van het
Pfälzerwald naar de oude stad Trier
voor een pauze. Vervolgens rijden
we al snel België in. Dan richting
Nederland waar we deze ontspannen reis besluiten met een
goed verzorgd diner.

Thuiskomst:
ZATERDAG 13 JULI 2019

€ 675,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 95,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
08/13 juli:
Hotel Maritim Mannheim - Duitsland

Hotel info:
U verblijft deze reis in het gunstig
gelegen Hotel Maritim. Het hotel ligt
op een steenworp afstand van het
oude centrum. Alle kamers zijn
voorzien van bad/douche, toilet,
telefoon en radio. Culinair wordt u
verwend met een ontbijtbuffet en
een diner of buffet.
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