4-DAAGSE DUITSLAND (autocarreis)
SPESSART: in het hart van Duitsland (en slechts 2 uur van de Belgische grens)
dinsdag 20 tot vrijdag 23 juli 2021
De Spessart is een beroemde en beruchte streek in het hart van Duitsland, ongeveer halfweg tussen Frankfurt
en Würzburg. Het behoort tot de grootste samenhangende bosgebieden in Europa en heeft een oppervlakte
van ongeveer 2 500 km². De naam zou afkomstig zijn van de aldaar veel voorkomende specht. De zachte
hellingen zijn voor een groot deel met eiken, beuken en naaldbomen begroeid en worden afgewisseld met
groene dalen en kronkelige beekjes. In de 18de en de 19de eeuw was de streek uiterst gevaarlijk door de
aanwezigheid van rovers, de Spessarträuber. In deze streek vinden we talrijke burchten en kastelen en veel
wijnbouw. Langs de Main, rondom de Spessart, liggen vele steden die meer dan een bezoek waard zijn.

DAG 1: Eine – Limburg an der Lahn – Heimbuchenthal/Spessart
We vertrekken ’s morgens in Eine om 06u00 en rijden via de Duitse snelwegen naar Limburg an der
Lahn. De belangrijkste bezienswaardigheid is de kathedraal met het kleurige exterieur dat te danken
is aan de restauratie (1968-1972), waarbij men is uitgegaan van de kleur van gevonden resten van de
oorspronkelijke 13de-eeuwse bepleistering.
Daarna rijden we verder naar ons verblijfshotel Christel in Heimbuchenthal/Spessart voor avondmaal
en overnachting.
DAG 2: Heimbuchenthal & Miltenberg
Na het ontbijt heeft u de keuze:
U kan vrij op eigen houtje een mooie wandeling maken in de vele bossen rondom het hotel of
U wandelt mee met de begeleider naar het Wasserschloss in Spessart.
Het middagmaal is vandaag inbegrepen en wordt geserveerd in het hotel.
In de namiddag rijden we naar Miltenberg, de houten stad. Het ongerept middeleeuws
stadscentrum is heerlijk om te vertoeven.
’s Avonds wacht ons een heerlijk avondmaal in het hotel.
DAG 3: Würzburg
Vandaag staat Würzburg op het programma. We geven u hier alle vrijheid om deze bisschopsstad te
verkennen. U kan er heerlijk genieten op een terrasje ‘in der Romantische Strasse’, slenteren door
de winkelstraten of de gids volgen op een boeiende stadswandeling.
Er zijn tal van bezienswaardigheden zoals het bisschoppelijke Residenz, de Neumünsterkirche, de
Domkerk, het marktplein en de Marienberg-vesting.
Na een mooie dag genieten we van een deugddoend avondmaal en een ontspannende overnachting
in het hotel.
DAG 4: Heimbuchenthal/Spessart – Bonn - Eine
Na het ontbijt rijden we huiswaarts maar onderweg brengen we nog eerst een bezoek aan Bonn
waar de 250ste verjaardag van de grote componist Ludwig van Beethoven uitgebreid wordt herdacht.
Ook hier heeft u de keuze om vrij over uw tijd te beschikken of de gids te volgen voor een
interessante stadswandeling langs o.a. het Beethoven-huis.
Thuiskomst te Eine voorzien rond 21u00.
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Prijs: 499 € per persoon in half pension (op basis van een tweepersoonskamer)
Toeslag éénpersoonskamer: 45 €
Extra Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Middagmaal dag 2
Audiogids*

Verblijf in hotel Christel in Heimbuchenthal/Spessart (of gelijkwaardig)
Dit uitsteken 3-sterrenhotel in Heimbuchenthal wordt omgeven door de wandelroutes van het
Beierse natuurpark Spessart.
Alle kamers van het Christel zijn voorzien van het nodige comfort.
Het hotel beschikt over diverse faciliteiten zoals een zwemvijver, bar, fitness.

* Wij voorzien audiogidsen. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje.
Ideaal voor op drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.

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 half 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)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

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

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag
Middagmalen (behalve de 2de dag)
Dranken & persoonlijke uitgaven
Toegangsgelden
Annulatie- en bijstandsverzekering
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

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

