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VAKANTIEREISJE LANGS DE RIJN 
 

Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 september gaan we weer gezellig 
op stap. We verblijven in hotel: Altdeutsche Weinstube 3*  
Dit hotel wordt beheerd door een familie en biedt knusse accommodatie in 
Rüdesheim am Rhein, op korte wandelafstand van de rivier de Rijn. Er is 
gratis WiFi beschikbaar in alle ruimtes. De kamers in het Altdeutsche 

Weinstube - Superior beschikken over een tv, een zithoek en een ensuite badkamer. 
We verblijven hier op basis van halfpension, inclusief twee drankjes bij het diner.  
 

 

Maandag 4 september 
Om 08:00 uur vertrekken we uit Heerjansdam. In de bus krijgen we een luxe lunchpakket voor onderweg.  
Om ca. 12:00 uur komen we aan in Königswinter en worden we afgezet bij de Drachenfelsbahn. We krijgen een ticket voor  
dit treintje en met deze speciale groene trein gaan we naar boven naar de Drachenfels.  
Onderweg stappen we uit bij Schloss Drachenburg waar we om 13:15 uur een rondleiding krijgen. We worden tijdens  
deze privé tour in twee groepen rondgeleid, dit zal in het Duits zijn. Leer het verhaal van Schloss Drachenburg en bezoek 
de ontvangstruimte en de privéverdieping van het kasteel. Deze rondleiding duurt 45 minuten. 
Met hetzelfde kaartje kunt u verder naar boven met het treintje van de 
Drachenfelsbahn. Hier treft u een cafetaria en souvenirwinkel en na 10 minuten 
lopen komt u op een prachtig panoramisch punt van de Rijn. Wanneer u dit punt 
heeft bekeken kunt u uiteraard op eigen gelegenheid genieten van een kopje koffie 
bijvoorbeeld. Wij raden u aan om de terugreis te voet te maken. Het is een 
prachtige wandeling door de bossen van ongeveer 30 minuten, die zeker de moeite 
loont maar wanneer u met het treintje terug wenst te gaan is dit ook mogelijk. 
Om 16:00 uur staat de touringcar beneden klaar en rijden we verder naar het hotel. Na aankomst en inchecken nog even 
opfrissen en om 19.00 uur kunnen we dan gaan genieten van een welverdiend diner, incl. twee consumpties. 
 

Dinsdag 5 september 
Na een heerlijk ontbijtbuffet in het hotel komt de gids ons om 10.00 uur ophalen. We gaan onder leiding van 2 gidsen 
Rüdesheim am Rhein ontdekken. Rüdesheim am Rhein is een romantisch wijnstadje aan de Rijn met ongeveer 10.000 
inwoners. Het toeristenstadje ligt aan het gedeelte van de Rijn dat ook wel Romantische Rijn genoemd wordt. Deze 
mooie, 65 km lange, Rijnvallei ligt tussen Rüdesheim en Koblenz. Rüdesheim heeft een mooi middeleeuws centrum en het 
staat bekend om haar vele wijnlokalen die vaak in historische vakwerkhuizen gevestigd zijn. 
Om 11.30 uur lunchen we bij Restaurant Ratsstube. U heeft keuze uit één van de volgende keuzes in lunches: 
Gegrilde kippenborst met tzatziki en rozemarijn aardappelen               of 
Vegetarische burger met BBQ-saus, tomaat, salade, uien, augurken, kaas en mayonaise met frietjes 
Eén consumptie (0,4L softdrink, 0,4L bier of 0,2L wijn) is inclusief. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

Om 13.00 uur verzamelen we bij Asbach Uralt en genieten hier van een rondleiding.  
De rondleiding duurt ca. één uur. Hierna heeft u tijd om even te shoppen bij Asbach Uralt. 
14.45 u. stappen we eventjes in de bus en rijden naar de kabelbaan die naar het Niederwald-
Monument gaat. Vanaf het monument is er een prachtig uitzicht over de omgeving! Hierna gaan 
we met de kabelbaan weer naar beneden. De touringcar staat ons weer op te wachten en brengt 
ons terug naar het hotel of het centrum. De rest van de middag is ter vrije besteding. 

Er staat om 19.00 uur weer een heerlijk diner voor ons klaar in het hotel, incl. twee consumpties. 
 

Woensdag 6 september 
Vandaag gaan we varen, dus duimen voor mooi weer. We vertrekken al om 08.30 uur naar het opstappunt van de boot 
want we moeten om 09.00 aan boord zijn. We reizen met de KD lijndienst (opstappunt Rüdesheim) naar St. Goarshausen. 
Onderweg komt u prachtige landschappen tegen waar u uiteraard met volle teugen van gaat genieten. Ga zitten en laat u 
varen naar uw volgende belevenis! Bij St. Goarshausen staat uw chauffeur klaar om u het laatste half uur per touringcar 
naar Koblenz te brengen.              11.30 uur: Verwachte aankomst in Koblenz en we hebben vrije tijd tot de lunch.  
14.00 uur: We verzamelen bij Altes Brauhaus, waar we gaan lunchen met elkaar.  
U heeft tijdens de heenreis (dus op 4 september) aangegeven wat uw keuze is uit de acht gerechten. 
Eén consumptie (frisdrank, bier of 0,2L wijn) is inclusief. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

15.00 uur: Vertrek met de kabelbaan die ons meeneemt over de Rijn. Bovenop vindt u 
Fortress Ehrenbreitstein. Entree is inbegrepen in het tarief. Het fort op de rotsachtige 
kaap hoog boven de samenvloeiing van de Rijn en de Moezel straalt een magische 
aantrekkingskracht uit. Een levendig cultureel centrum wacht op bezoekers met zowel 
culturele als culinaire hoogstandjes. Een uitgestrekt terrein, het historische fort en een 
adembenemend panorama wachten op u. 
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Ook vindt u hier het uitkijkplatform over de Rijn. Vanaf dit uitkijkpunt op het terrein van de vesting kunt u genieten van 
het unieke panorama van de landtong Deutsches Eck, waar Rijn en Moezel samenkomen. Ervaar de enige stad aan zowel de 
Rijn als de Moezel vanuit een geheel nieuw perspectief terwijl u geniet van het adembenemende uitzicht vanaf het houten 
platform hoog boven Koblenz. Om 17:30 uur stappen we beneden in de bus om weer naar ons hotel te gaan. 
Vanavond is het diner om 19:30 uur, weer incl. twee consumpties.  
 

Donderdag 7 september 
Na het heerlijke ontbijtbuffet in het hotel vertrekken we om 10:00 uur naar Wiesbaden. U krijgt een lunchpakket mee 
vanuit het hotel, bestaande uit: 1 flesje water, 2 broodjes (ham en kaas), 1 appel en een candybar. 
Na een klein uurtje rijden arriveren we in Wiesbaden waar we de ochtend vrij in het centrum kunnen doorbrengen. 

14:00 uur: Vertrek uit Wiesbaden naar Schloss Johannisberg waar er bij aankomst 
een rondleiding en wijnproeverij op het programma staan. Beleef de wijncultuur bij 
's werelds eerste Riesling-wijnmakerij! Ga mee op onze rondleiding met een glas 
mousserende Riesling-wijn in uw hand en laat u leiden door het paleisterrein en de 
indrukwekkende paleiskelder, die de historische 11e-eeuwse schatkamer 
"Bibliotheca Subterranea" herbergt. U proeft drie geselecteerde wijnen en leert 
waarom een Riesling van Schloss Johannisberg zo uniek is. Er is na de tour uiteraard tijd om in de winkel nog wat 
inkopen te doen! Om vijf uur vertrekken we naar Rüdesheim voor de thuisrit van een half uurtje. 

 

Vrijdag 8 september 
Na ons laatste lekkere ontbijtbuffet in het hotel checken we uit, vergeet niet uw bagage in te laden, hierna rijden we 
namelijk weer langzaamaan huiswaarts. Om 09.30 uur vertrekken we naar Bad Honnef waar we om 11.30 uur verwachten 

aan te komen bij Bistro Ludwig. Bistro Ludwig heeft als specialiteit de Flammkuchen, u kent      
het misschien als tarte flambé uit de Elzas. De dunne en knapperige flatbreads worden 
geserveerd met een grote variatie topping rechtstreeks uit de steenoven. Dit wordt 
geserveerd op de tafels om te delen. U kunt alle variaties proeven en zoveel eten als u  
maar wilt, een heerlijke sfeer! Tijdens de lunch staan er onbeperkt kannen bruisend en plat 
water op tafel. Daarnaast geniet u van een glas lokale (eventueel alcoholvrije) wijn of een 

sapje. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
13.00 uur Vertrek naar het Adenauer Haus. U bent hier vrij om zelf rond te kijken!          
U beslist zelf hoe lang u binnen blijft, na het bezoek kunt u eventueel ook nog even genieten van Bad Honnef.  
Om 15.00 uur rijden we weer richting Heerjansdam maar sluiten uiteraard onderweg af met een heerlijk diner bij  
Restaurant Kruidenlucht. Uw diner bestaat uit: Heldere groentesoep 

**        Schnitzel, aardappelgarnituur, frites & diverse groenten, salade 
**        IJS 
twee consumpties (bier, fris, wijn) zijn inbegrepen in uw arrangement. 

Om acht uur vertrekken we richting Heerjansdam en om half tien verwachten we in Heerjansdam aan te komen. 
Wij hopen dat u genoten heeft van deze reis!   U kunt opgeven t/m maandag 4 april i.v.m. optie hotel !!! 
 
De prijs voor dit complete arrangement, gebaseerd op minimaal 30 deelnemers:  
€ 919,-- per persoon op basis van 2-persoonskamers. 
Wie graag een 1-persoonskamer wil betaalt een toeslag van € 110,--. 
Deze prijs omvat het hotel op basis van halfpension incl. twee drankjes bij het diner, touringcar met chauffeur, gidsen, 
entreetickets, rondvaart, treintje, kabelbaan en lunches (incl. één consumptie bij de lunch), dus op wat koffie en wat 
drankjes na, is het praktisch all-inclusive! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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