3-DAAGSE DUITSLAND (autocarreis)
RHEIN IN FLAMMEN
Vrijdag 30 april tot zondag 02 mei 2021

i.s.m. Reizen Patteeuw

De Rijn is een toeristische topattractie. Noord-Rijnland-Westfalen is niet de grootste deelstaat van
Duitsland, maar wel de dichtstbevolkte. De vroegere hoofdstad Bonn, de wijngaarden van de
Ahrvallei, Schloss Augustusburg, Königswinter met de Drachenfels en de boottocht tijdens het
onvergetelijke vuurwerk op de Rijn maken de reis compleet.
DAG 1:
De Ahr heeft in de loop der tijden een weg gebaand door het Eifelgebergte. Vele panoramaplaatsjes,
wijngaarden en bossen maken van de vallei één prachtige natuur. De talrijke wijngaarden op de
flanken van de bergen nodigen ons uit voor een degustatie in één van de vele kelders die de streek
rijk is. Middagmaal in Bad Neuenahr. Schloss Augustusburg, ontworpen als een puur jacht- en
zomerverblijf, ligt in Brühl. Na dit bezoek vervolgen wij onze weg naar ons hotel voor avondmaal en
logies.
DAG 2:
Na het ontbijtbuffet is er een rondrit door Bonn met een lokale gids. Het middagmaal is in de
omgeving van de Rijn. Nadien volgt een geleide wandeling door de stad. Daarna gaan wij aan boord
van ons schip voor een rondvaart op de Rijn met avondmaal, dans en het bewonderen van het
vuurwerk. Als we passeren steekt men overal Bengaals vuur aan gevolgd door een lokaal vuurwerk.
Als kers op de taart is er op het einde van de rondvaart een reusachtig spektakelvuurwerk.
DAG 3:
Wij nemen de Drachenfelsbahn, de oudste tandradtrein van Duitsland, in Königswinter. Boven bij de
ruïne van het kasteel krijg je een onvoorstelbaar zicht op de Rijn. Op de terugweg is er een bezoek
aan Schloss Drachenburg met Nederlandstalige gids. Middagmaal in Königswinter en nadien nog een
bezoek aan het toeristische Monschau. Op de terugweg naar huis wordt nog een korte vrije stop
gehouden.

Prijs: 555 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 40 €
Logement: Maritim Bonn (of gelijkwaardig)
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Avondrondvaart op de Rijn met avondmaal, dans en het bewonderen van het vuurwerk
1 drankje tijdens avondmaal in hotel

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)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km van Eine

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. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
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)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

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.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

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

