
4

BUSREIZEN 2016 6-daagse standplaatsreis 18/07 - 23/07

Maandag 18 juli: Wanneer iedereen in de bus zit, gaan we 

op weg naar de koffiestop. Hier kunt u onder het genot van 

een kop koffie met wat lekkers kennis met elkaar maken. We 

vervolgen onze reis richting Duitsland, en gaan tussen de 

middag aan tafel voor een smakelijke lunch. In de namiddag 

komen we aan bij ons standplaatshotel in Masserberg. 

Dinsdag 19 juli: Vandaag bezoeken we de 1200 jaar oude stad 

Erfurt. Hier gaan we een rondrit maken met de Strassenbahn. 

Zo zien we onder meer de Dom, de Peterskirche en het 

Rathaus. Na deze bijzondere tour gaan we naar de vrienden 

van de Thüringer Bratwurst in Amt Wachsenburg, waar 

de lunch op ons wacht.  Uiteraard mag een bezoek aan dit 

braadworstmuseum niet ontbreken in deze reis. 

Woensdag 20 juli: Na het ontbijt rijden we in zuidwestelijke 

richting naar de kleurrijke Saalfelder Feengrotten in het 

hart van het Thüringer Woud. We stappen in een wereld 

met prachtige onderaardse meren, druipsteenformaties en 

mineralen. ’s Middags gaan we naar Obstfelderschmiede, 

voor een rit met de historische Oberweißbacher-bergtrein.  

Een bijzondere ervaring! De kabelspoorweg is gebouwd van 

1919 tot 1923 en is de steilste spoorlijn ter wereld. Na de 

beklimming van 18 minuten komen we aan bij het bergstation 

Thüringen is een deelstaat in het midden van 
Duitsland. In een klein gebied vindt u hier een 
mengeling van natuur en cultuur die ongekend 
is. Vele grote componisten, kunstenaars en 
wetenschappers stammen uit Thüringen. Wij nemen 
u onder andere mee naar de mooie natuur van het 
Thüringer Woud en brengen een bezoek aan de kerk 
waar Johann Sebastian Bach werkte. Geniet van 
alles wat dit Duitse kleinood ons te bieden heeft!

Thüringen
kleinood van Duitsland

Reisinformatie
Reis 2: Thüringen   6-daagse standplaatsreis

Vertrek:  maandag 18 juli 2016
Retour: zaterdag 23 juli 2016 

Kosten voor deze verwenreis: € 759,00 p.p.
Boekingen vóór 1 april 2016: € 729,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 50,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 60,00 p.p.
Reisverzekering: € 12,00 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension  

incl. de genoemde excursies, entrees enz. 

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Werrapark Resort Hotel Frankenblick, 
Masserberg (Duitsland)
Faciliteiten: restaurant, bar, lift, gratis gebruik van  
sauna en zwembad 

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie

Lichtenhain. Vanaf hier gaan we meer dan 2,5 km door de 

bergen naar Cursdorf. 

Donderdag 21 juli: We maken een mooie natuurtocht door 

het Thüringer Woud. In Blankenburg zien we de hooggelegen 

burcht Greifenstein en we gaan naar Arnstadt voor een 

bezoek aan de Bachkirche, waar Johann Sebastian Bach 

werkte als organist en cantor. Het orgel waarop hij speelde, 

is nog in originele staat. Hoogtepunt van vandaag is de 

porseleinstad Rudolstadt, waar we een rondleiding krijgen in 

een porseleinwerkplaats. 

Vrijdag 22 juli: Op naar Weimar, een van de 

belangrijkste culturele pronkstukken van Duitsland. Vele 

bezienswaardigheden staan in verband met haar beroemde 

vroegere inwoners als Goethe, Schiller, Liszt en Strauss. We 

gaan hier een stadstour maken met een gids. Daarna rijden 

we naar de stad Suhl. In het oude centrum is een gezellige 

winkelstraat met bijzondere winkeltjes. Hier brengen we ook 

een bezoek aan het  Fahrzeugmuseum, met tal van historische 

auto’s, fietsen, motoren en brommers. Daarna nog naar het 

Wapenmuseum, wat logischerwijs gevestigd is in een stad die 

eeuwenlang een voorname rol speelde in de wapenindustrie.

Zaterdag 23 juli: Vandaag is het alweer de laatste dag. We 

vertrekken na het ontbijt richting Nederland. Uiteraard gaan we 

onderweg  aan tafel voor een lunch. Op het einde van de dag 

krijgen we als afscheid nog een 3-gangendiner geserveerd, 

waarna we u terugbrengen naar uw opstapplaats.

Greifenstein SaalfelderFeengrotten


