BUSREIZEN 2016

6-daagse standplaatsreis

Westerwald
groene oase

15/08 - 20/08

Donderdag 18 augustus: Vandaag staat er een mooie
dagtocht door het Westerwald op het programma. Op onze
route bekijken we allereerst Hachenburg. Met zijn kasteel,
marktplein, vakwerkhuisjes en oude stenen herbergen is
Hachenburg een van de mooiste een meest geliefde stadjes
van het Westerwald. Hier brengen we een bezoek aan het
Landschaftmuseum. Vervolgens rijden we door de prachtige
natuur via Bendorf naar Slot Sayn, een kasteel met een
prachtige vlindertuin.
Vrijdag 19 augustus: Een dagje aan de Rijn! Omgeven
door steile wijnbergen ligt het stadje Boppard met de
mooie oeverpromenade. Hier gaan we aan boord van een
rondvaartboot voor een prachtige tocht over de Rijn. We varen
onder meer langs de bekende Loreley. In St. Goar stappen we
weer in de bus naar Oberwesel voor de lunch, waarna we naar
Koblenz rijden. Op de plek waar de Moezel in de Rijn stroomt
zien we het Deutsches Eck. Voor een onvergetelijk uitzicht gaat
u met de kabelbaan hoog over de Rijn naar Slot Ehrenbreitstein.

Uitgestrekte weilanden en akkers, valleien en
heuvels, basaltbergen, blauwe meren en rivieren,
traditionele dorpjes en steden met kastelen en
ambachtelijke vakwerkhuizen bepalen het beeld
van het Westerwald. Vanuit onze standplaats
Obersteinebach laten wij u kennis maken met
dit natuurlijke en afwisselende laaggebergte van
Duitsland.

Maandag 15 augustus: Na de ophaalroute rijden we door
naar de koffiestop. Dan rijden we naar het Limburgse Wellerooi
en brengen een bezoek aan het Rosarium Rosengarten. We
gaan eerst aan tafel voor de lunch en dan kunt u op eigen
gelegenheid door de tuinen en kwekerijen. Vervolgens stappen
we in de bus om naar ons hotel in Obersteinebach te rijden.
Dinsdag 16 augustus: Vandaag staat in het teken van de
‘Oranje’s’. Een bezoek aan Braunfels, de geboorteplaats van
Amalia van Solms, mag niet aan deze dag ontbreken. Het
stadje lijkt uit een sprookjesboek te komen: een kasteel met
kantelende torens en een prachtig marktplein met authentieke
vakwerkhuizen. Na de lunch gaan we naar Dillenburg, de
geboorteplaats van Willen van Oranje. Dillenburg is zodoende
de bakermat van het Nederlands koningshuis. We zullen hier de
Wilhelmsturm bezoeken, welke is ingericht als Oranjemuseum.

Zaterdag 20 augustus: Na het ontbijt is het tijd om het
hotel te verlaten. Voordat we naar Nederland rijden, brengen
we eerst nog een bezoek aan Düsseldorf. Wandelen door
de bekende winkelstraat ‘de Köningsallee’ of langs de
Rheinuferpromenade met tal van gezellige cafeetjes en
uitnodigende terrassen. Terug in Nederland wacht ons nog een
afscheidsdiner, waarna wij u weer terugbrengen.
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Reisinformatie
Reis 3: Westerwald 6-daagse standplaatsreis
Vertrek:
Retour:

maandag 15 augustus 2016
zaterdag 20 augustus 2016

Kosten voor deze verwenreis:
Boekingen vóór 1 mei 2016:
Toeslag 1-persoonskamer:
Annuleringsverzekering:
Reisverzekering:

€
€
€
€
€

829,00
799,00
50,00
65,00
12,00

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension

Woensdag 17 augustus: Vanmorgen rijden we naar HöhrGrenzhausen. Hier kunt u met eigen ogen aanschouwen hoe de
keramiek al eeuwenlang een belangrijke plaats inneemt in het
Westerwald. Hierna rijden we naar de plaats Bad Ems, waar we
een cruise over de romantische Lahn maken. Er moet diverse
malen een hoogteverschil van 14 meter worden overwonnen.
Na deze rondvaart gaan we weer met de bus naar het hotel.

incl. de genoemde excursies, entrees enz.

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hotel Heiderhof, Obersteinebach
(Duitsland)
Faciliteiten: restaurant, bar, terras
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie
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