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10-daagse standplaatsreis 01/08 - 10/08

Maandag 1 augustus: Na de ophaalroute gaan we op 

weg naar ons koffieadres. Hier kunt u onder het genot 

van een kop koffie kennismaken met uw reisgenoten voor 

de komende 10 dagen. We vervolgen onze weg richting 

Duitsland. Voor onderweg hebben wij een lunchpakket  

voor u verzorgd. Eind van de middag komen we aan bij  

ons overnachtingshotel.

Dinsdag 2 augustus: Na het ontbijt vervolgen we onze  

weg . Tussen de middag gaan we aan tafel voor een 

lunch. In de loop van de middag komen we aan bij ons 

hotel in Feldkirch, waar we worden ontvangen met een 

welkomstdrankje. Na kamerindeling gaan we aan tafel  

voor het diner. 

Woensdag 3 augustus: Vandaag rijden we door het 

Vorarlberger Rijndal naar Donrbirn. Hier brengen we een 

bezoek aan ’s werelds grootste Rolls Royce-Museum, 

gevestigd in een 150 jaar oud monumentaal pand. Dan 

gaan we naar Bregenz, hoofdstad van Vorarlberg. De stad 

met de belangrijkste haven van Oostenrijk en bekend  om 

zijn Festspielen: elke zomer wordt er op de oever van de 

Bodensee een podium gebouwd waarop onder andere 

opera’s en musicals worden uitgevoerd. Na de lunch  

brengen we een bezoek aan de barokkerk in Weingarten,  

met het beroemde Gabler-orgel met 6.666 pijpen.  

Op de terugweg naar ons hotel komen we nog langs  

Lindau, vanwaar we de besneeuwde bergtoppen van 

Zwitserland kunnen zien. 

Donderdag 4 augustus: Zwitserland en Lichtenstein staan 

op het programma. Via Graubünden, het grootste kanton van 

Zwitersland, rijden we door het dal Prättigau naar Klosters, 

de wintersportplaats van Prins Charles. Ook brengen we 

een bezoek aan de Alpenstad Davos, waar de lunch op ons 

wacht. Na de lunch gaan we naar Vaduz, de hoofdstad van 

het vorstendom Lichtenstein. Hier maken we een rondrit 

door de stad met de citytrein.

Vrijdag 5 augustus: Vandaag gaan we Feldkirch verkennen. 

Onder begeleiding van een gids maken we een wandeling 

door de mooie straatjes van Feldkirch. Ook brengen we een 

bezoek aan het Schattenburg-museum. Na de lunch in ons 

hotel heeft u vrije tijd om bijvoorbeeld te winkelen of een 

gezellig terrasje te bezoeken.  

Zaterdag 6 augustus: We gaan genieten van een prachtige 

rit langs de oevers van de Bodensee en de kleine stadjes 

met hun mooie vakwerkhuizen. Na een kort bezoek aan het 

duitse Konstanz, rijden we verder naar het hoogtepunt van 

deze dag: een bezoek aan bloemeneiland Mainau. Hier kunt 

u op eigen gelegenheid genieten van alle bloemenpracht. 

Dan gaan we met de bus op de veerboot van Konstanz naar 

Meersburg. Vervolgens rijden we terug naar ons hotel in 

Feldkirch. 

Zondag 7 augustus: Vandaag een rit naar ‘Biospärenpark’ 

Grosse Walsertal. Genieten van het uitzicht op de ongerepte 

natuur. Daarna rijden we via Damüls door het Bregenzerwald 

naar  Schoppernau. Vervolgens arriveren we via een 

kleine heuvel in Bezau, bekend om zijn houtsnijwerk en 

handgemaakte klompen. Na de lunch in dit stadje, rijden 

we verder naar Egg, waar de gebroeders Bentele ons 

verwachten. Ze zijn niet alleen bekend om hun schnaps, 

maar ook vanwege de beste honing van Oostenrijk.  Onze 

route vervolgt zich door Schwarzenberg, met een  prachtige 

dorpskern. Dan via Bödele en Dornbirn weer terug naar het 

hotel. 

Maandag 8 augustus: Er staat u vandaag wederom een 

prachtige rit te wachten. We rijden eerst langs Sargans, 

gelegen in het dal van de Rijn, naar de Walensee. Dit meer, 

éen van de grootsten van Zwitserland,  is omringd door 

hoge bergen en indrukwekkend vanwege zijn diepe blauwe 

kleur. Daarna rijden we naar Zürich, waar we aan boord gaan 

om een rondvaart te maken over de Zürichsee. Dan rijden 

verder naar Einsiedeln, het bekende bedevaartsoort op de 

Jakobsweg, met de wonderlijke genezende Zwarte Madonna. 

Een route met mooie uitzichten en vele indrukken. Ook 

zullen we nog een bezoek brengen aan de kleinste stad van 

Zwitserland: Werdenberg. 

Dinsdag 9 augustus: Het is tijd om afscheid te nemen 

van Hotel Weisses Kreuz. Als herinnering krijgen we 

nog een klein souvenir mee. Dan beginnen we aan onze 

terugreis. Aan het eind van de middag komen we aan bij ons 

overnachtingshotel. 

Woensdag 10 augustus: Na een goed ontbijt gaan we 

op weg richting Nederland. Onderweg gaan we aan tafel 

voor de lunch. Aangekomen in Friesland wacht ons nog 

een afscheidsdiner, waarna wij u terugbrengen naar uw 

opstapplaats. 

Rolls Royce
Werkstatt

Het Bodenmeer behoort tot 3 landen: Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 
Maar ook Liechtenstein is hier heel dichtbij, zodat we kunnen spreken van 
een 4-landenpunt.  We verblijven in Hotel Weisses Kreuz in Feldkirch, ideaal gelegen om 
tijdens ons verblijf een zeer gevarieerd programma aan uitstapjes in de ruime omgeving te maken.  

Reisinformatie
Reis 4: Vierlandenreis   10-daagse standplaatsreis

Vertrek:  maandag 1 augustus 2016
Retour: woensdag 10 augustus 2016

Kosten voor deze verwenreis: € 1399,00 p.p.
Boekingen vóór 1 mei 2016: € 1369,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 170,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 99,00 p.p.
Reisverzekering: € 20,00 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension  

incl. de genoemde excursies, entrees enz.  

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hotel Weisses Kreuz, Feldkirch (Oostenrijk)
Faciliteiten:  restaurant, bar, terras, gratis WiFi, gratis gebruik  
van sauna

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie

Vierlandenreis
tussen bergen, dalen en meren

Klooster Einsiedeln


