
   
 
 
 Commissie Reizen Overijssel 

 

  

 

 

De Commissie Reizen Overijssel organiseert een all-inclusive reis naar het Sauerland. 

Reisdata: dinsdag 3 tot en met zaterdag 7 oktober 2017 

 

Het programma van deze reis is in grote lijnen als volgt (wijzigingen voorbehouden):  

 

Dag 1: 

Heenreis  naar ons hotel“**** Schlosshotel Sophia in Bleiwäsche. Hier gebruiken we de  

lunch waarna we  een rit met de bus maken door de omgeving.  

’s Avonds mogelijkheid om mee te doen met een fakkelwandeling met schnapps. 

 

Dag 2: 

Dagtocht Paderborn en Teutoburgerwald. We bekijken het Hermannsdenkmal en de 

beroemde Externsteine. Inclusief lunchpakket. 

Na het diner is er in het hotel een casinoavond georganiseerd.  

 

Dag 3: 

Langs een prachtige route door het Sauerland rijden we naar het stadje Korbach waar u 

de vakwerk- en steengevelhuisjes, de gotische Nikolaikerk of de St. Kilianskerk kunt 

bekijken. Na de lunch rijden we verder naar de Diemelsee waar een boottocht op het 

programma staat. Het diner in het hotel wordt omlijst met live muziek. 

 

Dag 4:  

Vandaag gaan we naar het historische stadje Brilon met een van de oudste raadhuizen 

van Duitsland. We lunchen hier en daarna maken we een prachtige natuurtocht door het 

Sauerland. We komen onder andere langs de bekende plaatsen Winterberg en Willingen.  

Na het diner is er in het hotel een Beierse avond.  

 

Dag 5:  

’s Morgens is er vrije tijd, ’s middags rijden we al weer richting Markelo en Zwolle. Maar 

voordat we de reis afsluiten hebben we nog een gezamenlijk diner.  

 

We logeren in Hotel**** Schlosshotel Sophia in Bleiwäsche. 

 

Deze reis naar het Sauerland is een All-inclusive reis en wordt uitgevoerd door 

Effe Weg uit Nieuwleusen.  

Prijs: ongeveer € 580,00 per persoon op basis van een 2-persoonskamer.  

Er zijn vijf (5) 1-persoonskamers beschikbaar zonder toeslag.  

 

Interesse? Bel of mail voor verdere informatie en/of aanmelden naar:  

Rina Braakman 

Van Coevordenmarke 2  

8016 EC Zwolle 

t. 038 – 4655695 na 18.00 uur 

e. rinabraakman@outlook.com 

 

Aanmelden kan tot en met zondag 1 mei 2017.  

Na opgave ontvangt u het aanmeldingsformulier en de reisvoorwaarden.  
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