07-daagse REIS naar DUITSLAND
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Met o.a.: Kassel, Fachwerkstraße en veel natuur

Intensiteit:

Ook deze reis stond vorig jaar
nieuw in ons programma.
Een reis naar het barokke
Fulda, de bisschopsstad van
Duitsland. Fulda ligt in
centraal Duitsland, aan de
gelijknamige rivier en tussen
de gebergten Vogelsberg en
Rhön. Het landschap hier is
zeer gevarieerd en leent zich
uitstekend voor mooie
tochten door de natuur.
Daarnaast natuurlijk de
nodige interessante excursies.
De stad zelf staat vol met
mooie barokke gebouwen en
ook ons hotel is in barokstijl
gebouwd.
Kortom, een reis die een ieder
zal aanspreken.
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4e dag: Maandag
Over de snelwegen rijden we naar
de Kaiser Wilhelmstad Kassel.
Uiteraard bezoeken we het Bergpark
Wilhelmshöhe. In dit park ziet u
onder andere vele watervallen en
het 70 meter hoge standbeeld van
Hercules. Leuk om nog te vermelden
is dat Kassel te boek staat als de
wasberenstad. De kans is groot dat
u onderweg ergens een wasbeer
tegenkomt. Na de lunchpauze rijden
we een klein stukje met onze
touringcar naar Karlsaue, waar we
een bezoek brengen aan het
barokke park. Vanaf 1568 heeft
Wilhelm IV een oranjerie laten
bouwen en renaissancetuinen laten
aanleggen. Een prachtig gebouw
met dito tuinen. Dan rijden we
weer terug naar Fulda voor diner
en overnachting.

FULDA IN BAROK
1e dag: Vrijdag
Na de koffiepauze bij Venlo maken
we er al meteen een excursiedag
van. Na de lunchpauze rijden we
een leuke route door het altijd
mooie Sauerland, een middel
gebergte met bossen, weides,
vakwerkhuizen en mooie wegen.
Aan het eind van de middag
arriveren we bij ons fraaie hotel in
Fulda voor diner en overnachting.
2e dag: Zaterdag
Vandaag een rustige dag. Na een
wat later ontbijt is het tijd onze
standplaats Fulda te ontdekken.
Zoals gezegd een stad vol met
barokke gebouwen, de één
nog mooier dan de ander.
Een ontspannen wandeling
voert ons langs vele van deze
gebouwen, maar ook de imposante
en bezienswaardige Dom.

Daarnaast is de stad rijk aan
kleurrijke vakwerkhuizen en
enkele stadspaleizen. Na de
lunchpauze op de Paulus
promenade brengen we een
bezoek aan één van de mooiste
barok kastelen van Duitsland,
de Fasanerie. Gelegen op een
kleine heuvel, met prachtige
kasteeltuinen en diverse kamers
in barokstijl, zoals de rijk
uitgedoste feestzaal met veel
kostbaar porselein.
3e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt gebruik maken van de
faciliteiten van het hotel of nog
een kleine wandeling door de
aangrenzende Schlossgarten
maken. Het oude centrum van
Fulda is ook op loopafstand.

• Rustig programma
• Af en toe een wandeling

5e dag: Dinsdag
Vandaag een rustige dag. Na een
wat later vertrek rijden we een
heerlijke route door het
Rhöngebergte en Vogelsberg.
De Rhön is een middelgebergte met
de Wasserkuppe als hoogste punt
(950 meter), en staat al jaren op de
UNESCO lijst als biosfeerreservaat.

Ook staat het gebergte bekend om
de vele kerkburchten. De Vogelsberg
is een laaggebergte, resultaat van
vroegere vulkanische activiteit, vele
miljoenen jaar geleden ontstaan en
door erosie fraai gevormd. Tevens is
het de grootste basaltformatie van
Midden-Europa. Onderweg stoppen
we uiteraard voor koffie en lunch.
6 dag: Woensdag
We trekken vandaag nogmaals de
mooie natuur in en rijden een deel
van de ‘Fachwerkstraße’, een
toeristische route die loopt vanaf de
Elbe tot aan de Bodensee, met zo’n
100 trotse vakwerksteden, een
middeleeuwse sfeer en architectuur
in verschillende stijlen en vormen.
De route verbindt een bestand aan
vakwerkgebouwen dat zowel
kwalitatief als kwantitatief
wereldwijd uniek is. Daarnaast rijden
we ook nog door een paar mooie
natuurgebieden.

07-daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
VRIJDAG 07 MEI 2021
Thuiskomst:
DONDERDAG 13 MEI 2021

€ 925,00 p.p.

inclusief entreegelden

e

Toeslag éénpersoonskamer: € 95,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
07/13 mei:		
Hotel Maritim Fulda - Duitsland

7e dag: Donderdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel.
We rijden via Keulen terug naar
Nederland om onze mooie reis af
te sluiten met een uitstekend diner,
alvorens huiswaarts te keren.

Hotelinfo:
We verblijven in een zeer stijlvol en
comfortabel ****-sterren hotel, aan de
Schlossgarten en nabij het centrum
van Fulda. Het hotel beschikt over vele
faciliteiten, waaronder zwembad en
sauna. De kamers zijn onder andere
voorzien van bad/douche met toilet
en telefoon. ’s Morgens heeft u een
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een uitstekend diner.
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