8-daagse busreis Zwarte Woud, Elzas en Vogezen



Zondag 15 mei 2022 tot en met zondag 22 mei 2022



Ontdek tijdens deze excursiereis het Zwarte Woud, de Elzas en de
Vogezen. Deze regio’s staan bol van schitterende natuur, bossen en
wijngaarden, prachtige steden, lieflijke dorpjes met vakwerkhuizen
en interessante bezienswaardigheden. Wij nemen u mee over de
mooiste routes en bergpassen, naar de steden Straatsburg en Freiburg en we maken een prachtige tocht over de Route des Vins. Het
zijn eigenlijk twee vakanties in één: Duitsland en Frankrijk. Geniet
van een verrukkelijke Kirschtorte in het Zwarte Woud en een Frans
wijntje in de Elzas.








Gedurende de hele
reis verblijven we in
***superior-hotel
Schieble in Kenzingen

Voor deze reis dient u goed ter been te zijn. Neemt u vooral
contact met ons op als u twijfelt of de reis iets voor u is.

Wat staat er op het programma?





We worden ontvangen op een wijnboerderij voor een bezichtiging en proeverij.
De chauffeur rijdt ons over een deel van de Route des
Crêtes in de Vogezen naar de stad Colmar waar we het
museum Unterlinden bezoeken.
In Schonachbach gaan we naar de grootste koekoeksklok
ter wereld en we bezoeken het stadje Triberg.
Op de Titisee maken we een rondvaart.

Onder leiding van een gids verkennen we Freiburg.
Met de Feldbergbahn gaan we de 1493 meter hoge Feldberg
op.
We bezoeken de Todtnauer watervallen.
Een dagje relaxen in een kuuroord? Of gaat u liever met de
chauffeur op pad?
We maken een rondvaart door Straatsburg en bezoeken er
het Europees Parlement.
We rijden een stuk van de Route des Vins in de Elzas waar we
een stop maken bij kasteel Haut Koeningsburg en in verschillende wijnstadjes met prachtige vakwerkhuizen.
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Reisorganisatie: Bolderman groepsreizen
Prijs bij minimaal 25 deelnemers: 2 persoonskamer
€985,00. Toeslag 1 persoonskamer €140,00
Inbegrepen in de prijs: alle genoemde excursies en toegangsprijzen, 7 x logies, ontbijt en diner, lunchpakket
op dag 1, warme lunch dag 8, Franse lunch in Straatsburg, dagelijks een koffie of thee, vervoer en fooien.
Informatie en aanmelding vόόr 1 december 2021
Nel van der Meulen 06 83 99 60 15
nel.vandermeulen60@gmail.com

