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daagse reis Beieren Zuid Duitsland
Datum; 21 t/m 28 Mei 2018 (maandag-maandag)
De deelstaat Beieren beslaat een groot gedeelte van ZuidDuitsland met
uitgestrekte bossen, glooiende heuvels, bergen en meren, en een rijke
geschiedenis. Een opvallend vrolijke deelstaat met fleurige bloembakken aan de
huizen, en vrolijke volksmuziek.
Met München als wereldhoofdstad die u natuurlijk gaat bezoeken.
De vele kastelen, burchten en kloosters maken deze omgeving zeker een bezoek
waard.
Programma;
1e dag; Via de opstappunten Hoorn (08.30 uur) Amsterdam (09.15 uur) en
Haarlem (9.30 uur) rijden we naar ons koffieadres voor een kopje koffie met
natuurlijk een gebakje. We reizen deze dag met enkele stops onderweg, naar ons
overnachtingshotel in Rothenburg ob der Tauber. Het diner staat voor u klaar.
2e dag; Na het ontbijt gaan we het mooie Rothenburg ob der Tauber bezoeken.
De stad is een van de parels langs de Romantische Strasse. Rothenburg bezit vele
oude monumenten en is omringd door een stadsmuur. Het middeleeuwse
karakter is overal herkenbaar. In de middag vertrekken we naar ons hotel in het
plaatsje Köningsbrunn vlak bij Augsburg. Hier blijven we de komende 5 nachten
logeren.
3e dag; Vandaag staat een bezoek aan het Klooster van Wiblingen op ons
programma. Beroemd is het voormalige benedictijnenklooster door zijn barokke
bibliotheekzaal en de prachtige kerk. Onze gids vertelt ons hier alles over
(engels/duits) Hierna rijden we naar het mooie Ulm, gelegen aan de Donau. De
kathedraal van Ulm is het belangrijkste symbool van de stad. De belangrijkste
toren reikt tot een hoogte van 161 meter! U heeft hier zelf de gelegenheid om al
het moois te ontdekken, of een terrasje te pakken. Aan het eind van de middag
rijden we terug naar ons hotel.
4e dag; Het prachtige Schloss Linderhof van koning Ludwig II staat op ons
programma. Via een prachtige route rijden naar het plaatsje Ettal. In het
Nederlands krijgt u alle uitleg over dit mooie slot en zijn bewoners. U kunt even
een kleine lunch bij het kasteel gebruiken, en dan reizen we door naar Wies. Maar
eerst rijden we dan langs het prachtige kasteel Neuschwansein, alvorens we de
mooie pelgrimskerk van Wies bezoeken. Aan het eind van de middag bent u weer
in het hotel terug. Vanavond staat de enige echte Idee tours bingo weer op het
programma.
5e dag; Natuurlijk gaan we ook een van de prachtige meren die Zuid Duitsland rijk
is bekijken. Vanmorgen rijden we naar de Ammersee en maken hier een mooie
vaartocht. Op uw gemak genieten van het mooie uitzicht. Daarna rijden we terug
naar Augsburg waar u een bezoek brengt aan de Fuggerei. Dit door de rijke familie
Fugger opgerichte sociale woningencomplex ( 1516), geeft mede door de uitleg
van de gids, een mooi beeld van de tijd dat het bewoond werd door de
armlastigen van Augsburg.
Nog steeds bedraagt de huur hier € 0,88 en drie gebeden per dag!!!!!
6e dag; Na het ontbijt vertrekken we naar de wereldstad München.
Hier toeren we met een gids door de stad en heeft u de middag vrij om de stad zelf te
ontdekken of even een lekker terrasje te pakken.
7e dag; We nemen afscheid van ons hotel en rijden naar Sinsheim. Hier staat het prachtige
Techniek museum. Ga mee op een reis door de tijd en ontdek de mijlpalen van de
geschiedenis van de techniek: de Concorde en de Tupolev, het grootste dansorgel ter wereld,
oldtimers, sportwagens, enz. U reist dwars door de tijd heen. Aan het einde van de middag
komen we bij ons overnachtingshotel ( met zwembad) in het centrum van Mannheim aan,
waar natuurlijk weer een diner op u wacht.
8e dag; Een reisdag terug naar Nederland met onderweg nog enkele stops. In de Zoete Inval
heeft u een afscheidsdiner en dan keert u vol mooie herinneringen huiswaarts. (programma
onder voorbehoud)
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