07-daagse REIS naar DUITSLAND

21

Met o.a.: Romantische Strasse en Schwäbische Alb

Intensiteit:

3

• Af en toe een wandeling
• Heuvelachtige omgeving

07-daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
ZONDAG 18 JULI 2021
Thuiskomst:
ZATERDAG 24 JULI 2021

€ 895,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 115,00

Een reis met een hotel dat we
al goed kennen en vaak
bezoeken om de ligging, maar
vooral om de kwaliteit.
Normaliter als tussenstop,
maar op deze reis verblijven
we er een aantal nachten en
gaan we het gebied rondom
Ulm verkennen. Een gebied
dat bij velen nog redelijk
onbekend is, maar o zo mooi.
De natuur van BadenWürttemberg, een voormalige
enclave van Pruisen is
prachtig. Een licht glooiend
landschap met fraaie dorpen
en gezellige stadjes.
Onze standplaats Ulm is
wereldbekend als
geboortestad van Albert
Einstein en als domicilie van
de hoogste kerktoren ter
wereld, die van de gotische
Münsterkerk. Ook ligt Ulm met
ons fraaie en gastvrije hotel
aan de Donau. Al met al een
reis die zeer aan te bevelen is.

ULM AAN DE DONAU
1e dag: Zondag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland, maar we komen dan al
snel in Duitsland en gaan over de
‘Linksrheinischer Autobahn’ en
waar mogelijk nog een stukje
binnendoor naar ons hotel in Ulm.
2e dag: Maandag
Vandaag maken we er een
ontspannen dag van. Na een
heerlijk ontbijtbuffet een kleine
wandeling langs de Donau, die
ontspringt in het Zwarte Woud
nabij Donaueschingen en na ruim
2800 kilometer uitmondt in de
Zwarte Zee. Vervolgens verkennen
we het fraaie centrum van onze
standplaats, met natuurlijk veel
aandacht voor de Münster, de
Fischer- en Gerbersviertel met de
wandelpromenade en andere
imposante gebouwen. In de loop
van de middag keren we dan terug

naar ons hotel en krijgt u een
drankje aangeboden.
3e dag: Dinsdag
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 Romantische Strasse,
Burgenstrasse en de Deutsche
Fachwerkstrasse.
Wij laten u zoveel mogelijk
genieten tijdens een fraaie rit
over de diverse routes. Natuurlijk
plannen we ook voldoende tijd
in voor koffie en lunch.
4e dag: Woensdag
U kunt heerlijk in de buurt van het
hotel een wandeling maken en bij
goed weer genieten van de
zomerzon. Ook heeft Ulm nog

diverse musea die u eventueel kunt
bezoeken. U kunt ook mee voor een
halve dagexcursie. We rijden dan
binnendoor naar de leuke stad
Memmingen, een stad vol met
mooie gebouwen, waaronder het
fraaie stadhuis en het bijzondere
Siebendacherhaus. Na de lunch
pauze keren we terug naar Ulm.
5e dag: Donderdag
Na een heerlijk ontbijt nemen we
weer plaats in de touringcar en
rijden we naar de Mittlere
Schwäbische Alb, ook wel de
Zwabische Jura genoemd. De
grootste schat is de veelal ongerepte
natuur met hier en daar pittoreske
dorpen en schilderachtig gelegen
kastelen. Schloss Lichtenstein is hier
zo’n voorbeeld van. Hoog boven het
Echaztal heeft dit sprookjeskasteel
een mooi uitzicht over de omgeving.
Hier krijgt u een rondleiding door de
prachtige kamers en bijzondere
collecties. Over een fraaie route
binnendoor rijden we dan weer
terug naar Ulm waar we aan het eind
van de middag nog een boottocht
maken over de Donau.
6e dag: Vrijdag
Over een mooie route via Kirchheim
unter Teck, met het markante kasteel
van Teck, komen we in Beuren, waar

we een bezoek brengen aan het
Freilichtmuseum. Dit is een intiem
openluchtmuseum met het leven
van vroeger tijden, compleet met
vakwerkhuizen, boerderijen, stallen,
stadhuis en diverse werkplaatsen.
Na dit boeiende bezoek nemen wij
u nog een stukje mee door de fraaie
natuur voordat we weer terugrijden
naar Ulm voor diner en overnachting.
7e dag: Zaterdag
Helaas gaan we alweer op tijd het
hotel verlaten en rijden langs
Karlsruhe en Heibelberg richting
Koblenz. In de middag komen via
het knooppunt Kerpen weer terug
in Nederland. Dan richting ons
dineradres, waar we deze
ontspannen reis besluiten met
een goed verzorgd diner.

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
18/24 juli:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland

Hotelinfo:
U verblijft deze reis in het gunstig
gelegen Hotel Maritim, aan de groene
oevers van de Donau. Het hotel ligt op
een steenworp 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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