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DAG 1: DINSDAG 8 AUGUSTUS Na de ophaalroute gaat u op weg naar onze eerste stop, waar u 
onder het genot van een kopje koffie kennis maakt met uw reisgenoten. Dan rijdt u samen met 
uw reisgenoten verder, over de Duitse autowegen naar het Sauerland. Rond het middaguur kunt 
u aan tafel voor de lunch. Wanneer we in het Sauerland zijn, kunt u een bezoek brengen aan het 
Hermannsdenkmal. Dit 53 meter hoog monument verwijst naar de slag bij het Teutoburgerwoud 
en het verhaal van Hermann (Arminius) die gezien kan worden als een van de eerste grondleggers 
van het Germaanse rijk. Tevens bekijkt u de beroemde Externsteine, een bijzondere formatie 
zandstenen die ongeveer 120 miljoen jaar gelden zijn ontstaan. Tot slot brengt Birwa Tours u naar 
het hotel in Schmallenberg. 

DAG 2: WOENSDAG 9 AUGUSTUS Wanneer u heeft ontbeten, stapt u in de bus voor een 
indrukwekkende natuurtocht langs heuvels, bergen en lieflijke dorpjes met vele vakwerkhuizen. 
Hoogtepunt van de tocht is de Kahler Asten,  de op één na hoogste berg van Noordrijn-Westfalen. 
Na de lunch in het hotel, brengt de chauffeur u naar Sondern, waar u aan boord gaat voor een 
rondvaart over de Biggesee, het grootste en mooiste stuwmeer van Duitsland. U kunt onder het 
genot van een kopje koffie genieten van de prachtige vergezichten. In de namiddag brengt Birwa 
Tours u terug naar uw hotel. 

DAG 3: DONDERDAG 10 AUGUSTUS Vandaag maakt u samen met uw reisgenoten een dagtocht 
naar Willingen. U brengt eerst een bezoek aan de glasblazerij. Terwijl u meekijkt over de schouders 
van professionele glasblazers, leert u de eeuwenoude traditie van de glasblaaskunst kennen. 
Ook kunt u zelf de kunst van het glasblazen beoefenen en vervaardigd u met een beetje hulp, 
een onvergetelijk souvenir. Na de lunch brengt u een bezoek aan de het hoogste uitkijkpunt in 
Noorwest-Duitsland: de Hochheideturm, bovenop de 838 m hoge Ettelsberg. Het uitkijkplatform 
kunt u bereiken met een moderne personenlift of via de 241 treden van de trap. Dan nemen we 
de kabelbaan terug naar  de vallei. Na wat vrije tijd in Willingen, brengt de chauffeur u en uw 
reisgenoten terug naar het hotel. 

DAG 4: VRIJDAG 11 AUGUSTUS Vanmorgen kunt u de nabije omgeving van Schmallenberg 
verkennen, terwijl u wordt vervoerd in een huifkar. Een onvergetelijke ervaring! Na de lunch gaat 
u naar Warstein, waar een bekende bierbrouwerij staat. U krijgt hier een uitgebreide rondleiding. 
Met een treintje rijdt u door de hele brouwerij en krijgt het hele productieproces te zien. Na afloop 
krijgt u een drankje aangeboden, waarna Birwa Tours u  en uw reisgenoten weer naar uw hotel 
brengt, ruim op tijd voor het diner. 

DAG 5: ZATERDAG 12 AUGUSTUS Vandaag is alweer de laatste dag  
van deze prachtige reis. Na het ontbijt gaan we op weg naar 
Emsbüren voor een bezoek aan Emsflower- en Erlebnispark. 
Er is hier veel te zien zoals: de productiehal en de kwekerij in 
pot- en perkplanten, de tropische tuinen, verschillende soorten 
groenten en snijbloemen die worden gekweekt in de prachtige 
vlindertuin. Dan brengt onze chauffeur u en uw reisgenoten 
over de grens voor het afscheidsdiner, waarna u naar uw 
opstapplaats wordt gebracht.

HET SAUERLAND HEEFT EEN ZEER AFWISSELEND LANDSCHAP, DAT VOOR HET GROOTSTE 
GEDEELTE BESTAAT UIT EEN MIDDELGEBERGTE MET TOPPEN TOT RUIM 800 METER MET 
DAARTUSSEN DIEPE DALEN. UITGESTREKTE BOSSEN, GRAZIGE WEIDEN, GLASHELDERE 
BEKEN EN RIVIEREN, PRACHTIGE STUWMEREN, HET SAUERLAND HEEFT HET ALLEMAAL. 
ALLE FACETTEN VAN DIT PRACHTIGE GEBIED LAAT BIRWA TOURS U ZIEN. DAT DOEN WE 
VANUIT HET UITSTEKENDE ALPIN HOTEL IN HET GEZELLIGE PLAATSJE SCHMALLENBERG. 

5-DAAGSE STANDPLAATSREIS 08/08 - 12/08

REISINFORMATIE
Reis : Sauerland    
5-daagse standplaatsreis

VERTREK: dinsdag 8 augustus 2017
RETOUR: zaterdag 12 augustus 2017

Kosten voor deze verwenreis: € 669,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 639,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 50,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Alpin Hotel te Grafschaft/
Schmallenberg,  Duitsland
Faciliteiten:
Lift, bar, restaurant, gratis gebruik van 
zwembad, sauna, wifi, 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, balkon

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
•  Onderweg 2 x koffie/thee met cake  en een 

lunch                                                                                
• Ontvangst in hotel met koffie/thee en gebak
•  4 x overnachting met uitgebreid “Enjoy” 

ontbijtbuffet
• 4 x lunch(pakket)
• 4 x driegangenkeuzemenu
• Drankjes in het hotel van 17.00 – 24.00 
• Live-muziek / entertainment in hotel
• Rondrit met gids 
• Rondvaart Biggesee, inclusief koffie
• Bezoek glasblazerij, inclusief koffie
• Rit gondelbaan
• Bezoek Hochheideturm
• Huifkartocht 
•  Bezoek Warsteiner brouwerij inclusief 

drankje
• Bezoek Emsflower
• Afscheidsdiner inclusief 1 consumptie
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