3-DAAGSE DUITSLAND (autocarreis)
SAARLAND
Vrijdag 23 tot zondag 25 oktober 2020
Saarland, in Duitsland, ligt op het kruispunt van België, Luxemburg en Frankrijk. Onbekend is
onbemind, dit geldt zeker voor deze prachtige streek. Steenkool en staal brachten rijkdom. De Saar
kronkelt tussen beboste hellingen, burchten, ruïnes en onaangetast natuurgebied. Er staan een
aantal interessante bezienswaardigheden op het programma zoals de keramiek van Villeroy & Boch,
de halfedelstenen van Idar-Oberstein en een bezoek aan het idyllische stadje Saarburg, enz.
DAG 1:
We rijden via Namen en Luxemburg naar het uitzichtpunt Cloef. Van hieruit kan men een blik werpen
op de beruchte bocht van de Saar. Alle Duitse presidenten en beroemdheden vertoefden op deze
plaats. Het is adembenemend mooi wanneer de majestueuze rivierboten deze bocht nemen. Het
middagmaal nemen wij in de buurt van Mettlach, de beroemde hoofdstad van de keramiek. In de
namiddag brengen we een bezoek aan het huis van Villeroy & Boch. De vele winkels in de omgeving
verkopen de producten van dit huis aan sterk verminderde prijzen. We reizen verder naar ons hotel.
DAG 2:
Eerst bezoeken wij het vliegtuigmuseum van Hermeskeil. Al eens koffie gedronken in een Concorde?
Nu is dit mogelijk! Het Hermeskeil Air Museum is het grootste particuliere luchtvaartmuseum van
Europa, met meer dan 100 vliegtuigen. De meeste toestellen zijn naoorlogs, maar er zijn ook enkele
interessante toestellen uit de Tweede Wereldoorlog zoals de Heinkel He111, de Messerschmitt Bf108
Taifun en nog diverse andere vliegtuigen en motoren. Nadien gaat het naar Idar-Oberstein, tot ver
buiten de Duitse grenzen bekend geworden door de edelsteenmijnen en de bewerking van de
edelstenen. Na het middagmaal, een typisch gerecht uit de streek, blijft er tijd voor een wandeling in
het stadje met zijn vele winkeltjes en een bezoek aan een edelsteenslijperij. Mineralen en edelstenen
worden hier uit de hele wereld ingevoerd en bewerkt. Daarna wordt het stilaan tijd om naar ons
hotel terug te keren.
DAG 3:
Na het uitgebreide ontbijt bezoeken we het idyllische stadje Saarburg met zijn vele middeleeuwse
kenmerken: restanten van een stadsmuur met poorten, torens en de ruïne van de eens zo
belangrijke burcht van waaruit de vroegere machtshebbers deze streek in hun greep hielden. De
Altstadt wordt hier het “Kleine Venetië” genoemd door de aanwezigheid van de vele bruggetjes. We
maken hier een stadswandeling door de smalle straatjes met veel vakwerk en passeren ook de
waterval van de Leukbach. Verder naar het wijndorpje Remich voor een kleine ontdekkingstocht,
uiteraard proeven we ook van de lokale mousserende wijn, “de sekt”. Terugkeer met de nodige stops
onderweg.

Prijs: 440 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 25 €

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

