06-daagse REIS naar DUITSLAND
Met o.a.: Frankfurt, Taunus en vele routes binnendoor

EXETKORCA
HT
ING

1-PERSOONSKAMgERS
zonder toesla

Een nieuw concept in ons reisprogramma is deze reis naar
het kuuroord Bad Homburg.
Op deze reis hebben we
namelijk extra veel éénpersoonskamers ingekocht en
rekent het hotel geen toeslag.
Uiteraard hebben we ook
voldoende andere kamers
beschikbaar.
Bad Homburg is een romantisch
kuuroord in het Taunusgebergte, niet ver van Frankfurt
en perfect gelegen voor het
maken van leuke excursies.
Ook ons fijne hotel draagt bij
tot het welslagen van deze reis.

BAD HOMBURG
1e dag: Donderdag
Na de koffiepauze bij Venlo maken
we er al meteen een leuke excursiedag van. Onze eerste stop is in de
voormalige hoofdstad Bonn, met
zijn vele regeringsgebouwen en de
gezellige Altstadt. Hier houden we
de lunchpauze. Hierna via het
mooie Siebengebirge naar ons
hotel in Bad Homburg voor diner
en overnachting.
2e dag: Vrijdag
Allereerst hebben we in het hotel
een uitgebreid ontbijt. Vervolgens
gaan we een mooie rit maken door
het Taunusgebergte. Dit middelgebergte is bekend om zijn vele
bronnen, het prachtige natuurschoon, mooie routes, pittoreske
dorpen en steden. Vervolgens
houden we de lunchpauze op de
Neroberg. Deze berg is niet zo
hoog, maar vanaf de berg hebben

we een prachtig uitzicht over
Wiesbaden, de Rijn en de stad
Mainz op de andere oever. De
middag hebben we gereserveerd
voor het romantische Rijndal, waar
we veel wijnheuvels zullen zien,
maar ook middeleeuwse stadjes en
mooie kastelen. Een heerlijke dag
door de natuur.
3e dag: Zaterdag
Met vele reizen uit ons programma
rijden we er voorbij, maar op deze
reis brengen we een bezoek aan
Frankfurt am Main. Een stad vol
contrasten. Zo zien we de moderne
architectuur in het financiële hart,
maar we maken ook een ontspannen wandeling door de
Alstadt, een toeristische trekpleister.
Het oudste gedeelte van Altstadt
is het Dominsel, dat al voor
onze jaartelling bewoond was.
Na de oorlog zijn veel historische
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gebouwen weer opnieuw opgebouwd in originele staat. Het
centrum van de Altstadt is het
grote plein Römerberg. Het is een
levendig plein met veel terrasjes.
Na de lunchpauze brengen we een
bezoek aan de ‘Palmengarten’.
In de kassen van deze tuin zijn meer
dan 300 palmsoorten en andere
tropische planten, zoals onder meer
cactussen en orchideeën ondergebracht. In het park eromheen
vindt u onder meer een schitterende
rozentuin, een grote rotstuin en een
Koreaanse tuin. Hierna weer terug
naar ons hotel in Bad Homburg.
4e dag: Zondag
Vandaag doen we het rustig aan.
U kunt met de chauffeur mee voor
een kort ritje in de omgeving. U kunt
ook heerlijk een dagje kuren, gebruik
maken van alle faciliteiten van het
hotel, of een rustige wandeling
maken door één van de parken.
5e dag: Maandag
Over binnenwegen rijden we
vandaag door het Westerwald, een
bosrijk gebied met middelgebergte,
historische steden, pittoreske
dorpen en vele bezienswaardigheden. De lunchpauze houden we in
Limburg an der Lahn. Deze stad staat

• Rustig programma
• Af en toe een wandeling

06-daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019
Thuiskomst:
DINSDAG 27 AUGUSTUS 2019

€ 735,00 p.p.

inclusief entreegelden

bol van de historische gebouwen,
waaronder bijzondere barokke
vakwerkhuizen en ook het (waarschijnlijk) oudste vakwerkhuis van
Duitsland. In de loop van de middag
brengen we nog een bezoek aan het
Hessenpark. Dit grote openluchtmuseum ligt midden tussen de
bossen en dalen van de Hessiche
Taunus. Met onder andere een
boerderij, daglonershuis, café en
stalgebouwen brengt het museum
400 jaar geschiedenis tot leven.
6e dag: Dinsdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel.
Waar mogelijk rijden we binnendoor
naar Aken, waar we de lunchpauze
hebben gepland. Vervolgens de
keren we terug naar Nederland om
onze fijne reis af te sluiten met een
uitstekend diner, alvorens huiswaarts te keren.

Toeslag éénpersoonskamer: GEEN
(op deze reis delen alleenreizende
deelnemers een bank)
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
22/27 augustus:		
Hotel Maritim Bad Homburg - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een stijlvol en
comfortabel ****-sterren hotel,
omringt met spa-parken en gelegen
nabij het voetgangersgebied van
Bad Homburg. De 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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