07-daagse REIS naar DUITSLAND

22

Met o.a.: Mainau, Vorarlberg en mooie routes

Intensiteit:

3-4

• Programma soms in de bergen
• Soms een wandeling

07-daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
ZATERDAG 24 JULI 2021
Thuiskomst:
VRIJDAG 30 JULI 2021

€ 1.045,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 140,00

Een wat kortere reis in ons
programma naar het mooi
gelegen Bodenmeer, in het
grensgebied van Oostenrijk,
Duitsland en Zwitserland.
Hierdoor geeft het ons
uitstekende mogelijkheden
tot het maken van
interessante excursies
in de buurt.
Het meer is verdeeld in de
Untersee en de Obensee
en omvat tien eilanden,
allen van grote schoonheid.
Denk maar eens aan Lindau,
Reichenau en natuurlijk het
bloemeneiland Mainau.
Ons hotel is gelegen in
Überlingen, met heerlijk
uitzicht op het meer.
Kortom, een bestemming die
u zeker zal bevallen.

DE BODENSEE
1e dag: Zaterdag
Door de mooie natuur in HoogBelgië en Luxemburg gaan we naar
Frankrijk. Door een deel van de
Vogezen en Elzas-Lotharingen
rijden we naar ons hotel in Freiburg
voor diner en overnachting.
2e dag: Zondag
We hoeven vandaag niet meer ver
te rijden, dus we hebben ruim de
tijd voor een mooie route door het
Zwarte Woud. Via de mooi gelegen
Titisee, waar u optimaal kunt
genieten van de weelderige natuur,
rijden we naar de Feldberg, met
1493 meter de hoogste berg. Een
kabelbaan brengt u naar het
hoogste punt en geeft u een mooi
uitzicht. Na de lunchpauze rijden
we via de Schluchsee en zoveel
mogelijk binnendoor naar
Überlingen, waar we deze week
te gast zijn.

3e dag: Maandag
Vandaag gelijk een hoogtepunt op
onze reis. We rijden een fraaie route
langs het Bodenmeer en brengen
een bezoek aan het eilandje
Mainau, eigendom van de
Zweedse koninklijke familie.
Door de uitgelezen ligging vinden
we hier zelfs een subtropische
cultuur. Een weelderige
bloemenpracht, een park met een
meer dan 150 jaar oud
bomenbestand, de barokke glans
van het kasteel en de kerk en
daarbij nog het mediterrane
karakter. Vooral in deze tijd
tonen bloemen, struiken en
bomen vele kleurrijke facetten.
Er zijn veel ware kunstwerken van
bloemen en planten te vinden.
Één van de grootste vlinderhuizen
van Duitsland completeert
het geheel.

4e dag: Dinsdag
Na een uitgebreid ontbijt rijden we
via Friedrichshafen naar Lindau. Dit
is misschien wel de mooiste stad aan
de Bodensee. Met historische
gebouwen, levendige pleinen en
schilderachtige stegen straalt het
oude centrum van Lindau een bijna
mediterrane flair uit. Daarbij een
indrukwekkend Alpen- en
Bodenseepanorama, dat zich
uitstrekt achter de wijd en zijd
bekende havenmond met Beierse
leeuwen en een witte vuurtoren.
We maken een wandeling door
het oude centrum en na de
lunchpauze staat er nog een
ontspannen boottocht op het
programma, voordat we
terugkeren naar ons hotel.
5e dag: Woensdag
Een korte rit brengt ons in
Donaueschingen. We bekijken hier
de bron van de Donau, maar ook de
Altstadt met zijn huizen in barok en
Jugendstil stijl. Na de lunchpauze
staat er een bijzonder treinritje op
het programma. Een rit met de
Sauschänzlebahn is een ware
belevenis. U ervaart een
nostalgische flair omringd door
prachtige natuur. De route voert
25 kilometer van Blumberg-Zollhaus
naar Weizen over vier bruggen en

door zes tunnels. De route is bekleed
met prachtig uitzicht op de
omliggende valleien van de
Wutachflühen in het Zwarte
Woud en bij goed weer zelfs
tot aan de Alpen.
6e dag: Donderdag
Een uitstapje naar Oostenrijk mag
op deze reis natuurlijk niet
ontbreken. De Bodensee grenst
aan het Vorarlgebergte, het meest
westelijk gelegen gebergte in
Oostenrijk. Het gebied straalt een
zekere luxe uit. Denk maar aan Lech
am Arlberg, waar onze koninklijke
familie jaarlijks hun vakantie viert.
De hoogste toppen vinden we hier
zo rond de 3000 meter. We gaan hier
een mooie route door de bergen
rijden, met uiteraard voldoende
tijd voor koffie en lunch op
mooie plekjes.
7e dag: Vrijdag
Helaas is de laatste dag van deze reis
aangebroken. Na een vroeg vertrek
rijden we door Straatsburg richting
Luxemburg. Dwars door België
komen we eind van de middag in
Nederland. Alvorens huiswaarts te
keren, gebruiken we met elkaar een
goed verzorgd diner ter afsluiting
van deze reis.

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
24/25 juli:
Hotel Mercure Freiburg - Duitsland
25/30 juli:		
Parkhotel St. Leonhard Überlingen
- Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een rustig ****-hotel
aan de rand van Überlingen. Het hotel
is sfeervol ingericht en voorzien van alle
moderne voorzieningen. Het beschikt
over een gezellig restaurant, een zonnig
terras en een zwembad. Alle kamers
zijn voorzien van bad of douche, toilet,
kabeltelevisie en telefoon. Ook de
maaltijden in het hotel zijn uitstekend,
met ’s avonds een driegangendiner en
’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet.
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