4-DAAGSE BUSREIS DUITSLAND
OKTOBERFEST MÜNCHEN
Vrijdag 25 tot maandag 28 september 2020
Op 12 oktober 1810 vierde kroonprins Ludwig zijn verloving met prinses Therese von SachsenHildburghausen. De feestelijkheden vonden plaats in een weide gelegen voor de poorten van de
stad. De gewone burgers waren ook uitgenodigd! Ter gelegenheid van deze feesten werd de weide
“Theresienwiese” genaamd. Tevens werden er paardenkoersen georganiseerd, bijgewoond door de
koninklijke familie. Nadien besloot men deze grootse festiviteiten jaarlijks in te richten, vandaar de
“Oktoberfeesten”. Tegenwoordig vinden deze feesten plaats eind september… Het feest bestaat uit
een kermis en veertien grote tenten. Dit zijn kolossale en mooi aangeklede tenten, waarvan de
grootste plaats biedt aan zo’n 10 000 personen. Om de tent heen bevindt zich een Biergarten
(“biertuin”). Traditiegetrouw wordt het bier alleen geserveerd in een zogenaamde Maß; een bierglas
met een inhoud van een liter. Twee van de veertien tenten zijn wijntenten waar voornamelijk wijn
geschonken wordt. In alle tenten wordt ook frisdrank en/of alcoholvrij bier geschonken.
DAG 1:
Vertrek in de vroege morgen vanuit Eine. Via Duitse autosnelwegen rijden we naar ons hotel in
München. Na de check-in in het hotel kunnen de mensen die willen nog naar de Theresienwiese met
de metro die op 450 m van het hotel ligt. Er is een rechtstreekse verbinding.
DAG 2:
Na het ontbijt bezoeken we één van de brouwerijen. De juiste brouwerij word later meegedeeld. Met
de autocar naar Theresienwiese. Na het vrije middagmaal kan iedereen genieten van de vele
animatie op de Oktoberfeesten. ’s Avonds kan gekozen worden tussen de autocar of de metro om
terug naar het hotel te gaan.
DAG 3:
Op zaterdag en zondag gaan de verschillende tenten open om 09u00. We proberen om vandaag in
de namiddag plaatsen te reserveren in één van de grote tenten op het plein. Deze plaatsen zijn
facultatief, de prijs zal maar enkele maanden op voorhand bekend zijn en er moet op voorhand
ingeschreven worden. ’s Avonds kan gekozen worden tussen de autocar of de metro om naar het
hotel te gaan.
DAG 4: Na het ontbijt reizen we huiswaarts.

Prijs: 640 € per persoon in kamer en ontbijt
Toeslag éénpersoonskamer: 290 €
Logement: Holiday Inn München Sud (of gelijkwaardig)

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Plaatsen in biertent (vooraf inschrijven)

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten) (uitzondering: Lourdes: uitstappen niet inbegrepen)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma),
annuleringsvoorwaarden te bekomen in ons kantoor of via mail
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

