
N A J A A R S A A N B I E D I N G E N  |  K E R S T M I S  |  C A R N A V A L  |  W I N T E R W A N D E L E N 

Altijd beter uit met Ghielen!
Altijd beter uit met Ghielen!

Winterreizen
2022-
 2023



Dichte bossen, meren met kristalhelder 

water, zachte heuvels en uitgestrekte 

weilanden zijn de kenmerken van het landschap 

van het Waldecker Land. Het afwisselende land-

schap, maar ook de gastvrijheid en de uitermate 

gunstige ligging maken deze streek een ideaal 

startpunt voor een korte vakantie. Onze standplaats 

Fürstenberg hoort bij Lichtenfels een gemeente van 

acht dorpjes met in totaal ruim 4000 inwoners.

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute gaat de reis, met een kor-

te onderbreking voor een kopje koffie, rechtstreeks 

naar Kassel, waar we rond het middaguur zullen 

arriveren. Kassel is over de hele wereld bekend als 

‘sprookjesstad’ van de Gebroeders Grimm, maar 

vooral vanwege de ’Documenta’, een vijf-jaarlijkse 

kunstmanifestatie rond eigentijdse kunst. Na aan-

komst heeft u ruim de tijd om een hapje te eten, 

een wandeling door de “Altstadt’ te maken, te win-

kelen of natuurlijk een bezoek te brengen aan de 

sfeervolle kerstmarkt. In de loop van de middag 

rijden we verder naar ons hotel in Fürstenberg, 

waar we omstreeks 18.00 uur zullen arriveren. ’s 

Avonds welkomstdrankje, diner en een gezellige 

muziekavond.

2e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. de chauf-

feur eerst een mooie rondrit door de omgeving. 

De route gaat nagenoeg geheel over binnenwe-

gen en voert ons eerst door het Waldeckerland en 

later door het noordelijke deel van het Sauerland. 

Omstreeks lunchtijd arriveren we in Dortmund. 

Hier krijgt u ruim de tijd om over de plaatselijke 

‘Weihnachtsmarkt’ rond te struinen. Met ruim 300 

kraampjes is de kerstmarkt van Dortmund een van 

de grootste van Duitsland. Laat u verrassen door de 

enorme diversiteit van deze uiterst sfeervolle markt. 

Omstreeks 17.00 uur rijden we verder huiswaarts. 

De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima  

3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• muziekavond

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 25,-.  

(zeer beperkt beschikbaar)

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het prima 

Hotel Zur Igelstadt en het ernaast gelegen Ho-

tel zum Deutschen Haus, in het dorpje Lich-

tenfels-Fürstenberg. De kamers zijn voor het 

merendeel met de lift bereikbaar en allemaal 

voorzien van douche of bad, toilet en televisie. 

Het hotel heeft verder een prima restaurant, 

gezellige bar, ‘Bierstube’ en kegelbanen.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTFÜRSTENBERG  |  WALDECKERLAND  |  DUITSLAND

FÜRSTENBERG
NAJAARSAANBIEDINGBijna 10 jaar geleden hadden wij deze 2-daagse 

speciale najaarsaanbieding ook in ons program-
ma. De combinatie van een goed hotel, een prima 
diner, een gezellige muziekavond en het bezoek 
aan de sfeervolle kerstmarkten in Kassel en Dort-
mund was destijds een enorm succes. 

Vertrekdatum | Fürstenberg
Vrijdag 9 december 2022 2 dagen  € 175,-

Vrijdag 16 december 2022 2 dagen € 175,-

NIEUW



Verder zijn er uitgestrekte bossen, grote 

weidevelden en vele snelstromende ri-

viertjes waaraan sfeervolle, vriendelijke dorpjes en 

kleine stadjes zijn gelegen. Ook in de winter is een 

verblijf in Luxemburg erg de moeite waard. Luxem-

burg kent vele historische plaatsjes. Een van de 

meest bekende is wel het middeleeuwse burcht-

stadje Vianden. 

Vianden is ook een van de eerste ‘toeristenstadjes’ 

van het land. Al meer dan 100 jaar komen toeristen 

uit heel de wereld naar deze plaats om een kijkje te 

nemen in de smalle straatjes, de gotische kerken, de 

ringmuur met zijn verdedigingstorens en natuurlijk 

het imposante kasteel. Ook de talrijke met veel zorg 

aangelegde wandelwegen, de adembenemende 

vergezichten, de prachtige natuur en de omliggen-

de bossen zijn redenen om het pittoreske Vianden 

met een bezoek te vereren.

Programma:
1e dag: Met een korte pauze voor een kopje kof-

fie rijden we rechtstreeks naar het Duitse Trier, 

waar we nog voor het middaguur zullen arriveren. 

Trier, de oudste stad van Duitsland, heeft vele ge-

zichten, hetgeen logisch is bij een stad met een 

meer dan 2000 jaar oude geschiedenis. ‘Roma Se-

cunda’, het tweede Rome, zo werd Trier door de 

Romeinen gedoopt. Bij elke stap die men in Trier 

zet wordt men dan ook geconfronteerd met het 

verleden. Na aankomst is er volop tijd om op ver-

kenning uit te gaan. U kunt een kijkje nemen bij de 

Porta Nigra, de Kaiserthermen, de imposante dom 

of natuurlijk de sfeervolle Kerstmarkt. Om 16.00 

uur rijden we verder naar ons hotel in Vianden, 

waar ’s avonds een prima diner wordt geserveerd.

2e dag: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks naar 

Luxemburg-stad. Deze meer dan duizend jaar 

oude stad was ooit een van de sterkste vestingen 

ter wereld. We maken een rondrit door de stad 

o.l.v. een deskundige gids, waarbij we de meeste 

bezienswaardigheden waaronder de Kazematten, 

het Hertogelijk Paleis en de kathedraal te zien zul-

len krijgen. Aansluitend is er nog volop tijd om op 

eigen gelegenheid in het centrum van de stad 

rond te kijken. In de late middag keren we terug 

naar Vianden.

3e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de te-

rugreis. Indien mogelijk en bij voldoende belang-

stelling brengen we eerst nog een bezoek aan het 

informatiecentrum van de ondergrondse water-

krachtcentrale. De terugreis gaat zoveel mogelijk 

via een mooie route o.l.v. de chauffeur. Op een of 

enkele plaatsen wordt een korte of langere pauze 

ingelast, bijvoorbeeld bij Signal de Botrange,het 

hoogste punt van de Ardennen of bij de Gilep-

pestuwdam. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en een prima 

3-gangen-keuze-diner)

• afscheidsdiner

• gids voor sightseeing Luxemburg-stad

• welkomstdrankje

• parkeer en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 45,-.  

(zeer beperkt beschikbaar)

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het dries-

terren Hotel Belle Vue gelegen aan de rand 

van het centrum van Vianden. Hotel Belle-

Vue is een modern ecologisch hotel. Het 

hotel wordt ’s zomers geheel verwarmd door 

middel van Solarenergie en warmte-terug-

winning uit de koelcellen. In de winter wordt 

gebruik gemaakt van houtsnippers. Alle ka-

mers zijn voorzien van douche of bad, toilet, 

televisie, kluisje, bureau, telefoon met wekser-

vice. Het hotel heeft een lift, prima restaurant, 

gezellige bar, sauna en binnenbad. 

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTVIANDEN   |  LUXEMBURG

VIANDEN 
NAJAARSAANBIEDINGGroothertogdom Luxemburg is het hele jaar door 

een ideaal uitgangspunt voor een korte vakantie. 
Het landschap van dit ministaatje wordt geken-
merkt door glooiende heuvels, maar ook ruige 
rotspartijen.

Vertrekdatum | Vianden
Vrijdag 25 november 2022 3 dagen € 295,-

NIEUW



Het Gurgltal is een breed zijdal van het 

Oberinntal in de Oostenrijkse deelstaat 

Tirol. Het dal strekt zich uit over een lengte van ruim 

10 km, van Imst tot aan het bekende vakantieplaats-

je Nassereith. Door het dal stroomt de Gurglbach 

die bij Imst in de Inn uitmondt. 

Het ontstaan van Tarrenz is voor een groot deel 

te danken aan het riddergeslacht Starkenburg die 

al in de 12e eeuw de burcht Altstarkenburg lie-

ten bouwen. Het plaatsje is voor een groot deel 

in Reto-Romaanse stijl gebouwd en staat in de 

regio ook bekend als het ‘Hexendorf’. In de 19e 

eeuw werd er een brouwerij gevestigd die ook 

heden ten dage nog het beroemde Oostenrijkse 

bier Starkenberger produceert. Een bezoek aan 

Knappenwelt Gurgltal, waar u het leven van de 

mijnwerkers in vroeger tijden kunt aanschouwen, 

is zeer de moeite waard.

Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst bij Hotel Gurgltaler 

Hof in Tarrenz in de late namiddag. Nadat er is in-

gecheckt, wordt u met een drankje welkom gehe-

ten en wordt het diner geserveerd. 

2e dag: Via een mooie rit door het winterse 

Lechtal rijden we naar de Vorarlberg. Onderweg 

wordt op een of enkele plaatsen een stop inge-

last. Onder ander in het plaatsje Lech, waar onze 

koninklijke familie jarenlang haar wintervakantie 

doorbrengt. In het stadje Bludenz bezoeken we 

de plaatselijke Christkindlmarkt. Via een zoveel 

mogelijk andere route dan de heenreis rijden we 

’s middags weer terug naar ons hotel in Tarrenz. 

3e dag: Vandaag rijden we via de Brennerpas naar 

de meest noordelijk gelegen Italiaanse stad, Vipi-

teno. De voormalige mijnwerkersstad herbergt 

veel kerken en kunstschatten uit tijd van de go-

tiek. De vele vestingen en kastelen even buiten de 

historische stadskern getuigen van de belangrijke 

positie van Zuid-Tirol in de middeleeuwen. In het 

historische centrum kunnen we tevens een bezoek 

brengen aan de bijzonder sfeervolle kerstmarkt. 

4e dag: Verrassingsdag! De chauffeur zorgt in 

overleg met de hotelier voor een extra excursie. 

Dit kan een winterse wandeling zijn, een bezoek 

aan een bezienswaardigheid of stadje in de om-

geving of misschien een mooie winterse rondrit. 

5e dag: Vandaag rijden we naar het nabijgelegen 

Imst, waar we een bezoek brengen aan de wat klei-

nere maar o zo sfeervolle kerstmarkt aldaar. Tevens 

maken we onder begeleiding van de hotelier een 

korte wandeling over het ‘Krippenpfad’ in Imst, waar 

een 25-tal kerstkribben tentoongesteld worden.

6e dag: Eerste kerstdag. Vandaag een rustige dag. 

U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het 

hotel, een wandeling maken of gewoon relaxen. 

’s Avonds maken we een fakkelwandeling (afhan-

kelijk van weersomstandigheden). 

7e dag: Vandaag maakt de chauffeur een mooie 

bustocht door het winterse berglandschap. De 

route gaat richting Seefeld en daarna via het 

Duitse Garmisch-Partenkirchen en Lermoos terug 

naar Tarrenz. Indien mogelijk en bij voldoende be-

langstelling zal de chauffeur onderweg een win-

terse koetstocht organiseren. 

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangen- 

keuze-diner met saladebuffet) 

• feestelijke kerstdiners op  24, 25 en  

26 december 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• 1x koffie of thee met ‘Apfelstrudel’ 

• muziekavond met huismuzikant  

‘Schnegg Hans’ 

• muziekavond met Gurgltaler Mander  

en het Edelweiß duo

• klein kerstgeschenk op ‘Heiligabend’ 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 105,-. (beperkt beschikbaar)

Hotel: 
Net als de laatste jaren hebben wij kamers 

gereserveerd in het bijzonder gastvrije Hotel 

Gurgltaler Hof van de familie Happacher. Alle 

comfortabele kamers zijn voorzien van wc, 

douche of bad, balkon of terras, telefoon, tele-

visie. Het hotel heeft een lobby, lift, gezellige 

bar, een sfeervol restaurant, een mooie tuin 

met terras en een sauna met infraroodcabine.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTTARRENZ  |  TIROL  |  OOSTENRIJK

TARRENZ
KERSTREISPrachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal van 

het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de ide-
ale plaats voor een prachtige kerstvakantie. Een 
uitstekende verzorging, verrassende excursies, 
unieke winterse wandelingen en sfeervolle muzi-
kale avonden, staan garant voor een onvergete-
lijke vakantie.

Vertrekdatum | Tarrenz
Dinsdag 20 december 2022 8 dagen € 715,-

MUZIEK 
Naast muziek van huismuzikant ‘Schnegg 
Hans’ kunt u gedurende de reis optredens ver-
wachten van Gurgltaler Mander en het Edel-
weiss Duo. Muzikanten uit het Zillertal die in 
het volksmuziekcircuit alom bekend zijn.



Wie op adem wil komen in de rust en de 

schoonheid van de natuur kan zich geen 

beter vakantiegebied wensen dan Beieren met 

z’n vele bossen en bergen. Niet alleen het natuur-

schoon in dit gebied trekt vele bezoekers, maar ook 

de verscheidenheid aan kunstwerken en culturele 

bezienswaardigheden, de rust en in de winter na-

tuurlijk de sneeuw.

Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de late 

middag/vroege avond. 

2e dag: Deze dag staat in het teken van Passau. 

Door de samenvloeiing van de Donau, de Inn en de 

Ilz, wordt Passau ook de driestromenstad genoemd. 

In de oude bisschopsstad stad liggen vele histori-

sche bezienswaardigheden. O.a. het oude raadhuis, 

de St. Paulskerk, de Salvatorkerken de imposante 

Stephansdom. Deze domkerk, die na een brand  

in 1662 werd herbouwd, herbergt het grootste 

kerkorgel ter wereld. Het heeft maar liefst 231  

registers en 17.300 pijpen. Misschien kunt u de  

sfeervolle kerstmarkt bezoeken. ’s Avonds na 

het diner fakkelwandeling met ‘Glühwein und  

Lebkuchen’. 

3e dag: Vandaag staat de historische stad Re-

gensburg centraal. De oude kern van de stad 

met o.a. het ‘Altes Rathaus’, diverse patriciërshui-

zen, Schloß Thurn und Taxis, de Dom etc., is zeer 

de moeite waard. Eerst maken we o.l.v. een gids 

kennis met de stad. ’s Middags kan iedereen op 

eigen gelegenheid de stad verkennen en hope-

lijk ook de beroemde ‘Christkindlmarkt’ bezoeken. 

‘s Avonds een feestelijk 5-gangendiner met een 

kleine kerstattentie. Tevens is er gelegenheid om 

de nachtmis bij te wonen.

4e dag: Eerste kerstdag. ’s Morgens maken we 

o.l.v. de hotelier een winterse wandeling. Vervol-

gens gaan we naar de Waldwipfelweg in Mai-

brunn. Liefhebbers kunnen hier een wandeling 

hoog boven in de boomtoppen maken. Zeker in 

een besneeuwd landschap is dit een unieke bele-

venis. Uiteraard wordt 1e kerstdag een feestelijk 

diner geserveerd. 

5e dag: Deze dag maakt de chauffeur een mooie 

rondrit door het Bayerischer Wald. ’s Middags be-

zoeken we ‘Weinfurtner das Glasdorf’ in Arnbruck. 

Naast glas en porselein zijn hier exposities en is er 

een winkel in streekprodukten. Vanzelfsprekend 

wordt ook de 2e kerstdag met een feestelijk diner 

besloten. 

6e dag: Terugreis. De reis wordt in Nederland be-

sloten met een prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension   

(ontbijtbuffet en 3-gangen-keuze-diner) 

• feestelijke kerstdiners op kerstavond en  

1e en 2e kerstdag 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• filmavond 

• Beierse muziekavond 

• sightseeing Passau o.l.v. gids

• sightseeing Regensburg o.l.v. gids 

• fakkelwandeling met Glühwein  

(afhankelijk van weersomstandigheden

• paardensleetocht (bij voldoende sneeuw) 

• parkeer- en tolgelden

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 50,-. (beperkt beschikbaar)

Hotel: 
In het rustig gelegen Gasthof-Hotel Dilger, 

zijn alle kamers voorzien van douche, wc, 

telefoon en televisie. Het hotel heeft een 

lift, sauna en stoombad. De bijzonder goede 

keuken en de gemoedelijke sfeer dragen 

verder ongetwijfeld bij aan een geslaagde 

vakantie in Beieren.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTRATTENBERG  |  BEIEREN  |  DUITSLAND

RATTENBERG
KERSTREIS Ook in 2022 hebben wij weer gekozen voor een 

6-daagse kerstreis naar Rattenberg in Beieren. 
Het gemoedelijke hotel, de uitermate goede ver-
zorging, een zeer aantrekkelijke prijs en een ge-
varieerd programma zorgden er in het verleden 
voor dat we telkens weer alleen maar lovende re-
acties kregen over deze bestemming. 

Vertrekdatum | Rattenberg
Donderdag 22 december 2022 6 dagen € 635,-

EEN VERTROUWD ADRES



Het Waldecker Bergland is een prach-

tige streek met zijn  glooiende heuvels, 

groene bossen, idyllische meertjes en pittoreske 

plaatsjes.  Onze bestemming Hotel zur Igelstadt ligt 

in het dorpje Lichtenfels-Fürstenberg in de buurt 

van de Edersee en Korbach. Het hotel zal alles in 

het werk stellen u van een zorgeloze kerstvakantie 

te laten genieten.

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute gaan we met een on-

derbreking van een kopje koffie rechtstreeks naar 

Dortmund waar we rond het middaguur zullen arri-

veren. Met ruim 300 kraampjes is de kerstmarkt van 

Dortmund één van de grootste van Duitsland. Laat 

u verrassen door de enorme diversiteit van deze 

sfeervolle kerstmarkt. Geniet met een glühwein van 

de grootste kerstboom op Hansaplatz. In de loop 

van de middag rijden we richting ons hotel.

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Willingen 

en bezoeken we de glasblazer. Omgeven door de 

Sauerlandse bergen rijden we via de Diemelsee 

naar Bad Arolsen, vooral bekend om het kasteel Re-

sidenzschloss. ’s Avonds vieren we Kerstavond met 

een 4-gangen-Kerst-diner en daarna een gezellig 

samenzijn met kerstliederen en kerstverhalen.

3e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt een wande-

ling maken in de omgeving, de H. Mis bijwonen 

of lekker relaxen. ’s Middags maakt een chauffeur 

een grote rondrit door het winterse Waldecker-

land waarbij u kunt genieten van de prachtige 

vakwerkhuizen en mooie winterse landschappen.

4e dag: Na een rustig ontbijt rijden we naar 

Winterberg voor een bezoek aan het Winterber-

ger Winterdorf. De Marktplatz is omgetoverd tot 

een sfeervol kerstdorp waar de geur van kruidige 

Glühwein en vers gebakken brood u al tegemoet 

komt. Geniet van de ambiance, de lokale delica-

tessen, kraampjes met handwerkprodukten en 

live-muziek. Daarna rijden we door naar de Kahler 

Asten, de hoogste berg van Sauerland. Vanaf de 

Astenturm heeft men een uniek uitzicht op het 

winterse landschap van Hochsauerland.

5e dag: Na het ontbijt verlaten we Fürstenberg en 

beginnen we aan de terugreis. Een langere pauze 

wordt ingelast bij de Möhnesee waar we tevens 

de lunch gebruiken. U kunt het informatiecen-

trum bezoeken of een wandeling maken. De reis 

wordt besloten met een prima afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima  

dinerbuffet)

• 1x prima 4-gangen-menu met  

aansluitend kerstfeest 

• 1x speciaal kerstbuffet

• afscheidsavond

• welkomstdrankje

• bezoek aan glasblazerij

• muziekavond

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 75,-.  

(zeer beperkt beschikbaar)

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het prima 

familiehotel Zur Igelstadt en het ernaast gele-

gen Hotel zum Deutschen Haus, in het dorpje 

Lichtenfels-Fürstenberg. De kamers zijn voor 

het merendeel met de lift bereikbaar en al-

lemaal voorzien van douche of bad, toilet en 

televisie. Het hotel heeft verder een prima 

restaurant, gezellige bar, ‘Bierstube’ en kegel-

banen.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTFÜRSTENBERG  |  WALDECKERLAND  |  DUITSLAND

FÜRSTENBERG
KERSTREISAl een aantal jaren organiseren wij korte 2-daag-

se voorjaars- en najaarsreisjes naar Fürstenberg. 
Dit jaar hebben we deze bestemming ook in ons 
Kerstreizen programma opgenomen.

Vertrekdatum | Fürstenberg
Vrijdag 23 december 2022 5 dagen € 495,-

NIEUW



Maar ook de cultuurliefhebber kan zijn 

hart ophalen aan Groningen-stad, maar 

zeker ook aan vele andere culturele en historische 

bezienswaardigheden zoals vesting Bourtange, de 

veenkoloniën, wierdedorp Niehove en Winsum, 

recentelijk uitgeroepen tot mooiste dorp van Ne-

derland. 

Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de samenvoe-

ging van de gemeente Onstwedde en een deel 

van de gemeente Wildervank. Het stadje, omgeven 

door maar liefst 700 hectare natuur, wordt geken-

merkt door rust, ruimte en dynamiek. Stadskanaal 

heeft een aantal monumentale bezienswaardighe-

den, waaronder een aantal kerkjes en de uit de Mid-

deleeuwen stammende Onstwedder Juffertoren. 

Een bezoek waard zijn ook het streekhistorische 

centrum, Theater Geert Teis en museumspoorlijn 

STAR. Het centrum biedt een ruime keus aan win-

kels, boetieks en restaurants. 

Programma: 
1e dag: Na de ophaalroute rijden we noord-

waarts. In de oude, aan de benedenloop van de 

IJssel gelegen Hanzestad Kampen wordt een 

langere pauze ingelast. Kampen, ooit een zeer 

welvarende stad, ademt historie uit. U kunt op uw 

gemak het prachtige oude centrum verkennen 

voordat we verder rijden naar ons hotel in Stads-

kanaal waar we in de late middag arriveren.

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Gasselter-

nijveen, naar boerin Agnes van Boer zoekt vrouw, 

Agnes verteld u het prachtige verhaal waarom 

zij boer is geworden en welke hedendaagse 

uitdagingen er zijn voor de agrarische sector. ’s 

Middags gebruiken we gezamenlijk de lunch en 

daarna krijg u nog enige vrije tijd in Assen, de 

hoofdstad van Drenthe.  

3e dag: Eerste kerstdag. ’s Morgens bent u vrij. U 

kunt een wandeling maken in de omgeving van 

het hotel, het centrum of bijvoorbeeld langs het 

nabijgelegen kanaal. Na de lunch wordt er olv een 

chauffeur een mooie rondrit gemaakt in het win-

terse grensgebied van Duitsland met eventueel 

een stop in het historische Papenburg.

4e dag: Tweede kerstdag. Vandaag bezoeken we 

de stad Groningen. O.l.v. een gids maken we een 

mooie stadswandeling. De kerstlunch gebruiken 

we in Groningen-stad. In de middag brengen we 

nog een bezoek aan het Gevangenismuseum in 

Veenhuizen voordat we terugrijden naar het hotel

voor het 2e feestelijke Kerstdiner.

5e dag: We verlaten Stadskanaal en rijden recht-

streeks naar Zutphen. De geschiedenis van deze 

Hanzestad bestrijkt meer dan 1700 jaar. Histori-

sche panden, hofjes waar de tijd lijkt te hebben 

stilgestaan, unieke speciaalzaken en boetieks en 

volop cultuur beheersen deze fraaie stad. Met een 

prima diner wordt deze reis besloten.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension 

vanaf het diner op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag

• 2x dinerbuffet op 23 en 24 december 

• 2x feestelijk kerstdiner op 1e en 2e kerstdag 

• welkomstdrankje 

• Oud-Hollandse spellenavond 

• rondleiding bij Boerin Agnes 

• sightseeing Groningen o.l.v. gids

• entree gevangenismuseum

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.

Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het uitste-

kende, in het centrum gelegen, viersterren 

Cityhotel Stadskanaal. Als u het hotel uitwan-

delt bent u direct in het gezellige hart van de 

stad. Alle luxe kamers zijn onder andere voor-

zien van badkamer met bad, toilet en föhn, 

televisie, telefoon, internetaansluiting, gratis 

koffie- en theevoorziening, minibar en broe-

kenpers. Het hotel heeft een lift, een gezellig 

grandcafé ’t Raadhuys en een sauna.

Groningen heeft haar bezoekers veel te bieden. 
Voor de liefhebbers van natuur zijn de vele na-
tuurgebieden en het prachtige open landschap 
ongetwijfeld hoogtepunten. 

STADSKANAAL  |  GRONINGEN  |  NEDERLAND

STADSKANAAL
KERSTREIS

Vertrekdatum | Stadskanaal
Vrijdag 23 december 2022 5 dagen € 625,-

VOLPENSION  / MORE INCLUSIVE
NIEUW



Het Engelse graafschap Kent wordt ook 

wel ‘The garden of England’ genoemd. 

Het overwegend groene landschap is zeer afwis-

selend. Uitgestrekte landbouwgebieden, golvende 

heuvelruggen, schitterende bossen en daarnaast 

wereldberoemde, kastelen, kathedralen en tuinen. 

Door zijn landschap, de vele pittoreske dorpjes met 

gezellige pubs, de vele bezienswaardigheden en 

de gunstige ligging is Kent een ideale bestemming 

voor een korte vakantie. 

Gillingham vormt samen met Chatham, Rochester 

en enkele andere plaatsen de agglomeratie Med-

way, gelegen ca. 60 km ten zuidoosten van Londen. 

Het is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan 

Londen en voor het verkennen van het oostelijke 

deel van het Graafschap Kent. Vanwege de ligging 

aan de rivier de Medway en vlakbij de monding van 

de Theems heeft deze regio van oudsher een bin-

ding met visserij, scheepsbouw en marine. 

Programma
1e dag: Heenreis. Per ferry steken we het Kanaal 

over en we arriveren zo rond het middaguur in 

Engeland. Het eerste reisdoel is de mooie mid-

deleeuwse stad Canterbury, waar we een langere 

pauze zullen inlassen. Loop op uw gemak door de 

smalle straatjes met aan weerszijde de zo typische 

oude vakwerkhuizen en neem eens een kijkje bij 

de beroemde kathedraal, al sinds de 16e eeuw 

een veelbezocht bedevaartsoord. In de late na-

middag arriveren we bij ons hotel in Gillingham. 

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar het nabij 

gelegen Rochester een historische plaats met een 

indrukwekkende kathedraal en een zo mogelijk 

nog imposanter kasteel. ’s Middags bezoeken we 

de ‘Historic Dockyard’ in Chatham. Vierhonderd 

jaar lang was Chatham de belangrijkste werf van 

de Britse Navy. Heden ten dage is het een schit-

terende openluchtattractie. 

3e dag: Na aankomst in London maken we eerst 

een uitgebreide stadsrondrit o.l.v. een gids waar-

bij de vele beroemde bezienswaardigheden van 

de stad de revue zullen passeren. Daarna is er vrije 

tijd om op eigen gelegenheid op verkenning uit 

te gaan. In de late middag keren we terug naar 

ons hotel. 

4e dag: We rijden eerst naar het stadje Fa-

versham, een werkelijk uniek historisch stadje, 

met de oudste marktplaats van Kent. ‘s Mid-

dags staat een bezoek aan het imposante Leeds  

Castle op het programma. Het kasteel is gelegen 

op twee eilanden in een meer. Naast het authen-

tiek ingerichte kasteel zijn het omliggende park 

met prachtig aangelegde tuinen, een doolhof 

en een volière met zeldzame vogels het bekijken 

meer dan waard.

5e dag: Na een laatste ’full english breakfast’ be-

ginnen we aan de terugreis. In de vroege middag 

nemen we de ferry naar het vaste land. De reis 

wordt besloten met een prima diner.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTGILLINGHAM | ENGELAND

GILLINGHAM
CARNAVALSREISTijdens deze korte 5-daagse carnavalsreis laten 

we u kennismaken met enkele typische beziens-
waardigheden van Kent. Uiteraard is er een dagje 
Londen, maar daarnaast staan bezoeken aan 
onder andere Canterbury, Rochester, de Historic 
Dockyard in Chatham, het historische stadje  
Faversham en Leeds Castle op het programma.

Vertrekdatum | Gillingham
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 575,-
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NIEUW

Inbegrepen:
•  verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid Engels ontbijt en prima  

3-gangen-keuze-diner) 

• afscheidsdiner 

• ferry Calais-Dover v.v 

• welkomstdrankje 

• muziekavond 

• sightseeing Londen o.l.v. gids 

• entree Leeds Castle

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 75,-.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het 

driesterren, typische Engelse King Charles 

Hotel, gelegen nabij het centrum van  

Gillingham (ca. 1,5 km) en de ‘Historic Doc-

kyard’ in Chatham (ca. 1,5 km). Alle kamers 

zijn met een lift bereikbaar en voorzien van 

douche, föhn, wc, televisie en koffie- en thee 

zetfaciliteiten. In het Aurora restaurant kunt 

u genieten van prima maaltijden. In de ge-

zellige lounge bar kunt u terecht voor een 

drankje en een klein hapje.

Voor deze bestemming heeft u een  
GELDIG paspoort nodig



St. Aygulf is een gezellige badplaats, 

heerlijk beschut gelegen en met een 

groot zandstrand. De rotskust om de plaats be-

staat uit talrijke schaduwrijke kreekjes en kleine 

strandjes.

Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we zuid-

waarts. Diner en overnachting in omgeving Bourg 

en Bresse.

2e dag: We vervolgen onze reis richting de Côte 

d’Azur via de Autoroute du Soleil tot we aan het 

eind van de middag aankomen in Van der Valk Ho-

tel Saint Aygulf.

3e dag: Vandaag maken we een mooie excur-

sie naar Port Grimaud, dat ook wel omschreven 

wordt als het Venetië van de Provence. De com-

binatie van kanalen, gebouwen en vele leuke 

restaurants maken dit bezoek zeer de moeite 

waard.  Na de middag gaan we richting het na-

bijgelegen Saint-Tropez, het wereldberoemde 

oude vissersplaatsje dat sinds de jaren 50, door 

de mythe Brigitte Bardot en de films van ‘Gendar-

mes de Saint-Tropez’, het trefpunt geworden is 

van kunstenaars en de ‘beau monde’ die pronken 

met luxueuze jachten en Ferrari’s. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het Vor-

stendom Monaco dat onder meer bekendheid 

geniet door de Grand Prix. Monaco telt twee 

steden: de oude stad Monaco-ville en het mon-

daine Monte Carlo. De stad is fraai gedecoreerd 

en er is van alles te beleven en te bezichtigen.

5e dag: De wereldberoemde Gorges du Verdon 

worden nogal eens vergeleken met de Grand Ca-

nyon in Amerika. Deze kloof is één van de meest 

spectaculaire natuurgebieden van Europa. Op de 

smalle weg die door de canyon loopt, kan men 

genieten van onbeschrijfelijke uitzichten terwijl de 

rivier de Verdon ruim 700 meter in de diepte ligt.

6e dag: Vandaag maken we weer een mooie 

tocht langs de Côte d’Azur; we bezoeken Nice 

en Cannes. Nice is de grootste badplaats aan 

de Côte d’Azur, met een romantische haven ge-

naamd Lympia Port. Aansluitend rijden we via 

een korte stop in St. Paul de Vence naar Cannes. 

Tijdens een wandeling over de elegante Boule-

vard de la Croisette, met duizenden bloemen en 

palmen, begrijp je waarom Cannes zo geliefd is. 

7e dag: Afscheid van de Côte d’ Azur. Via een 

mooie route rijden we naar ons overnachting-

shotel in de omgeving van Bourg en Bresse.

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met 

een prima afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• vrij gebruik van de faciliteiten van  

het hotel

• alle te maken excursies inclusief 

• mogelijke parkeer en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 150,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauff eur mogelijk. 

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in 

een prima hotel in Bourg en Bress of omge-

ving. Alle kamers zijn voorzien van douche of 

bad, toilet, telefoon en televisie. In St. Aygulf 

overnachten we in het ****Van der Valk Hotel 

St. Aygulf. De kamers zijn modern ingericht en 

hebben een prachtig uitzicht op het naastge-

legen natuurgebied (bijzonder fraai bij zons-

ondergang) of met zijdelings zeezicht over de 

Côte d’Azur. Uitgerust met een inloopdouche 

en fijne extra’s zoals gratis internetverbinding, 

koffie- en theezetfaciliteiten en een koelkastje. 

Het hotel beschikt over een receptie, lift, een 

sfeervolle lounge met bar, een uitstekend en 

gezellig restaurant en een zonnig buitenterras. 

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTSAINT AYGULF  |  CÔTE D'AZUR  |  FRANKRIJK

SAINT AYGULF
CARNAVALSREISAan deze prachtige Zuidfranse kust liggen vele 

badplaatsen zoals Nice, Cannes, Saint Tropez, An-
tibes en Juan les Pins. Naast mooie stranden, palm- 
boomboulevards, luxueuze jachthavens, kleurrijke 
markten en exclusieve winkels kan men hier heer-
lijk eten en is er een bijzonder mooi achterland, 
waar boeiende excursies kunnen worden gemaakt.

Vertrekdatum | Saint Aygulf
Zaterdag 18 februari 2023 8 dagen € 895,-

NIEUW



De Sumava (= Boheemse Woud), het 

grootste nationale park van Tsjechië, werd 

in 1963 reeds tot beschermd natuurgebied verklaard. 

Sinds 1990 is deze prachtige streeks onderdeel van 

het biosferisch reservaat van de UNESCO. Šumava 

betekent ruisen, van de rivier de Vltava (= Moldau) 

die door de uitgestrekte bossen stroomt. Naast het 

vele natuurschoon is het gebied ook rijk aan cultu-

rele en historische monumenten. Vooral de com-

binatie tussen de veelal ongerepte natuur, de vele 

bezienswaardigheden en de betaalbare prijzen trekt 

vele toeristen, in zomer en winter, naar deze streek.

Hluboká nad Vltavou (in het Duits Frauenberg) is 

een lieflijk klein plaatsje in Zuid-Bohemen, gele-

gen op ca. 10 km vanaf de stad Ceské Budojovice. 

Hluboká is vooral bekend geworden door het 

plaatselijke kasteel. Het imposante, witte, bouw-

werk vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen. 

De huidige vorm van het kasteel, dat maar liefst 

144 kamers telt, dateert uit de 19e eeuw en lijkt 

veel op het Engelse Windsor Castle. Het stadje 

heeft ruim 4.500 inwoners en is gunstig gelegen 

om de omgeving te verkennen.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de 

late namiddag.

2e dag: Deze dag is gereserveerd voor een be-

zoek aan de stad Praag. O.l.v. een gids maken we 

een sightseeingtour door de stad waarbij de be-

kende, maar ook minder bekende bezienswaar-

digheden de revue zullen passeren. In de loop 

van de middag keren we terug naar het hotel.

3e dag: Budweis zoals Ceské Budojovice in het 

Duits heet, is vooral bekend door de plaatselijke 

brouwerij. Maar ook het Marktplein omgeven 

door arcaden, de St. Nicolaaskerk en de Zwarte 

Toren zijn het bekijken zeker waard. Verder bezoe-

ken we vandaag het kasteel Hluboká.

4e dag: O.l.v. van de chauffeur maken we van-

daag een mooie rit door het winterse Boheemse 

Woud. De chauffeur zal ons de mooiste plekjes 

van deze streek laten zien. Een langere pauze 

wordt ingelast in Český Krumlov. Dit middeleeuw-

se stadje staat in z’n geheel onder toezicht van 

monumentenzorg. Vanaf de hoger gelegen bus-

parkeerplaats kijkt men uit over de rode daken en 

ziet men hoe de Moldau zich een weg door het 

stadje baant. Het kasteel van de Rosenbergs ver-

heft zich hoog boven de stad.

5e dag: Deze dag brengt ons in het oostelijk deel 

van Zuid-Bohemen. Een eerste stop wordt ge-

maakt in Třeboň. Dit schilderachtig kuuroord ligt 

in een zeer waterrijk gebied. ’s Middags rijden we 

naar Jindrichuv Hradec. Het historische centrum 

en het imposante kasteel zijn het bekijken meer 

dan waard.

6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(ontbijtbuffet en 3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• muziekavond

• sightseeing Praag o.l.v. NL-sprekende gids

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.

Hotel:
U verblijft in het viersterrenhotel Parkhotel 

Nad Vltavou gelegen in een park met vijvers 

nabij het centrum van Hluboká. Alle kamers 

zijn voorzien van bad of douche, toilet, televi-

sie, telefoon, safe, minibar en föhn. Het hotel 

heeft een lift, een prima restaurant en gezel-

lige lobbybar. De gasten kunnen vrij gebruik 

maken van het Wellness-Center met o.a. 

whirlpool, sauna, stoombad en fitnessruimte.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTHLUBOKÁ NAD VLTAVOU  |  BOHEEMSE WOUD  |  TSJECHIË

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
CARNAVALSREISVanuit onze standplaats hebben we enkele bij-

zonder mooie excursies gepland. Zo staan onder 
ander bezoeken aan de gouden stad Praag, České 
Budějovice, het Kasteel van Hluboká en het Mid-
deleeuwse Český Krumlov op het zeer gevarieerde 
programma.

Vertrekdatum | Hluboká nad Vltavou
Zaterdag 18 februari 2023 6 dagen € 695,-

**** HOTEL



Het Wipptal, vanwege het riviertje de Sill 

die door het dal stroomt ook wel Silltal 

genoemd, is 33 km lang en loopt van Innsbruck 

over de Brennerpas het Italiaanse Süd-Tirol in, tot 

het plaatsje Fortezza (=Franzensfeste). Het dal dat 

wordt omgeven door imposante alpentoppen 

is zeer populair bij vakantiegangers. In de zomer-

maanden zijn het vooral de wandelaars die naar 

deze omgeving komen, in de winter zijn het veelal 

de wintersporters. 

Matrei am Brenner, na Rattenberg, de kleinste 

gemeente van Tirol, is een leuk plaatsje met fraai 

versierde en beschilderde huizen. Toerisme is er 

een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. 

Aan de hoofdstraat van Matrei liggen dan ook vele 

hotels, Gasthöfe en pensions. Hoog boven Matrei 

ligt de in de 17e eeuw gebouwde bedevaartskerk 

Maria Waldrast. Het plaatsje is ideaal gelegen voor 

het verkennen van de omgeving, het maken van 

een winterse wandeling en enkele verrassende 

winterse excursies.  

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de 

late namiddag.

2e dag: Na het ontbijt maken we een rondrit met 

de huiseigen ‘Bummelzug’. Onderweg krijgt u 

tekst en uitleg over Matrei am Brenner en heeft u 

een prachtig uitzicht over het winterse Wipptal. ’s 

Middags staat er een wedstrijdje Eisstockschießen 

(curling) op het programma.  

3e dag: Met kleine bussen rijden we naar het 

hooggelegen (1650 m.) klooster Maria Waldrast, 

waar we eerst een kijkje nemen in de fraaie Bede-

vaartskerk. Daarna maken we een unieke winterse 

wandeling met adembenemende vergezichten.  

Liefhebbers kunnen eventueel via de ca. 5 km 

lange rodelbahn terug naar het hotel.       

4e dag: Via de bekende wintersportplaats Seefeld 

waar we een paardensleetocht maken, maken we 

een mooie bustour door het winterse Stubaital.  

's Avonds kunt u deelnemen aan een verrassende 

wandeling door Matrei met een glaasje Glühwein.

5e dag: Vandaag staat een bustocht over de 

Jaufenpass op het programma. Onderweg kun-

nen we genieten van fraaie uitzichten op o.a. de 

Sarntaler Alpen. Ook staat er een lichte sneeuw-

schoenwandeling en een pauze in het mooie 

Sterzing op het programma.

6e dag: Onder leiding van een gids maken we 

een bustour door het Wipptal met zijn zijdalen, 

waaronder het Gschnitztal. Naast de fraaie ver-

gezichten komt u van alles te weten over de ge-

schiedenis en de inwoners van deze streek.   

7e dag: Vanuit Telfs in het Stubaital wandelen we 

door een prachtig winters landschap, hoog door 

het dal van het riviertje de Ruetz, naar het plaatsje 

Mutters. Hier stappen we in de Stubaitalbahn die 

ons naar Innsbruck brengt. Hier kunnen we op 

ons gemak rondkijken voordat we terugkeren 

naar het hotel.

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzemenu)

• 1x avond met Tiroler specialiteiten

• 1x fondue-avond

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• rit met de Stolz-Express incl. lunch en schnaps

• rit minibus naar Maria Waldrast en rodeltocht

• rondritten o.l.v. gids 

• gids voor rit Seefeld, Stubaital en Wipptal

• paardensleetocht

• avondwandeling met glühwein

• sneeuwschoenwandeling

• wandeling Stubaital en rit Stubaitalbahn

• muziekavond

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 140,-.

Hotel:
U verblijft in het viersterrenhotel Stolz aan de 

rand van Matrei. De kamers zijn voorzien van 

douche of bad, wc, föhn, telefoon en televisie. 

Het hotel heeft een prima restaurant, gezelli-

ge bar, lift, een huiseigen ‘Bummelzug’ en sau-

na, stoombad, infrarood-kabine en solarium.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTMATREI AM BRENNER  |  TIROL  |  OOSTENRIJK

MATREI AM BRENNER
CARNAVALSREISEen bijzondere reis met een bijzonder pro-

gramma. Een combinatie van winterse wan-
delingen en verrassende winterse excursies.  
Nagenoeg alle excursies die worden gemaakt 
zijn inclusief. Het merendeel van de excursies 
wordt gedaan onder begeleiding van een 
plaatselijke gids.

Vertrekdatum | Matrei am Brenner
Zaterdag 18 februari 2023 8 dagen € 975,-

HEEL VEEL INCLUSIEF**** HOTEL



Obertal ligt in de gemeente Baiersbronn 

in de Duitse deelstaat Baden-Württem-

berg, gelegen in het noordelijke Zwarte Woud. In 

de karakteristieke dorpjes en stadjes is het ook in 

de wintermaanden, wanneer alles met een laagje 

sneeuw is bedekt, goed toeven. Tijdens een vakantie 

in deze streek kunt u genieten van rust, prachtige na-

tuur, een keur aan bezienswaardigheden, de harte-

lijke gastvrijheid en natuurlijk goed eten en drinken. 

Programma:
1e dag: Heenreis. In de loop van de middag arrive-

ren we bij ons hotel zodat u de omgeving nog kunt 

verkennen. 

2e dag: Deze dag staat een grote rondrit door het 

winterse Zwarte Woud op het programma. De chauf-

feur zal ons de mooiste plekjes laten zien en op di-

verse plaatsen een korte of langere pauze inlassen. 

Onderweg brengen we een bezoek aan de laatste 

glas- en kristalfabriek in het Zwarte Woud; de Doro-

theenhütte in Wolfach. Daar kunt u beleven hoe op 

een ambachtelijke wijze glas wordt geblazen.  

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Straatsburg. 

Een gids zal ons de mooiste plekjes laten zien 

en ons tal van wetenswaardigheden te vertellen 

over de stad, haar inwoners en geschiedenis. De 

historische stadskern ‘Grande Ile’, de imposante 

Onze Lieve Vrouwe kathedraal en de gebouwen 

van het Europees Parlement zullen zeker de revue 

passeren. Aansluitend kunt u op eigen gelegen-

heid rondkijken voordat we via een andere route 

terugrijden naar Obertal.

4e dag: Vandaag een wat rustigere dag. U kunt 

’s morgens uitrusten en eventueel een wande-

ling maken door het winterse landschap. Bij 

voldoende belangstelling maakt de chauffeur ’s 

middags een mooie bustocht. Via de Löcherberg, 

het Renchtal en langs de Allerheiligen Wasserfälle 

rijden we naar de Mummelsee, waar een langere 

pauze wordt gehouden. 's Avonds na het diner is 

er een gezellige muziekavond.

5e dag: Na het ontbijt rijden we via een schilder-

achtige route – de Schwarzwald Hochstrasse rich-

ting Baden-Baden. Langs de route zijn er prachtige 

uitzichten op de besneeuwde valleien van het 

Zwarte Woud, het Rijndal en de Elzas tot aan de 

Vogezen. Bijzondere trekpleisters in Baden-Baden 

zijn de thermale baden, de grootste opera- en con-

certzaal van Duitsland, prachtige parken en tuinen, 

het Kurhaus en het wereldberoemde casino. In juli 

2021 werd de stad Baden-Baden door Unesco er-

kend als werelderfgoed. Aan het einde van de mid-

dag rijden we terug naar het hotel.

 6e dag:  Terugreis. Onderweg wordt een langere 

pauze ingelast in Rüdesheim, een schilderachtig 

stadje gelegen aan de oevers van de Rijn.  De vak-

werkhuizen, de wijnlokalen, Abdij St. Hildegard, 

de Adelaarstoren, en niet te vergeten de wereld-

beroemde ‘Drosselgasse’ zijn het bekijken meer 

dan waard. De reis wordt besloten met een prima 

afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima dinerbuffet)

• afscheidsdiner

• 1x dans- en muziekavond

• gids voor sightseeing Straatsburg

• entree Dorotheenhütte

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Geen toeslag eenpersoonskamer.

Hotel:
Rustig gelegen, hebben wij kamers gereser-

veerd in Rechtmurg 27. Hotel Rechtmurg27 

is gelegen nabij het centrum van Obertal te-

gen de bosrand aan. Alle kamers zijn uitgerust 

met een badkamer met douche/bad en toilet, 

föhn, een gezellige zithoek en een balkon..

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTBAIERSBRONN  |  ZWARTE WOUD  |  DUITSLAND

BAIERSBRONN
CARNAVALSREISAfgelopen jaar hebben we gemerkt dat steeds 

meer mensen alleen op reis gaan. Speciaal voor 
de alleengaande reiziger hebben we een nieuw 
hotel in het Schwarzwald. Bij deze reis betaal je 
geen extra toeslag voor een éénpersoonskamer! 

Vertrekdatum | Baiersbronn
Zaterdag 18 februari 2023 6 dagen € 575,-

NIEUW

SINGLEVRIENDELIJK

GEEN TOESLAG 1-PERSOONSKAMER



De Spessart is een beroemde en beruch-

te streek gelegen tussen de steden Frank-

furt en Würzburg. In de 18e en 19e eeuw berucht 

vanwege de ‘Spessarträuber’, vergelijkbaar met 

onze ‘Bokkenrijders’. Beroemd vanwege het groot-

ste samenhangende loofbosgebied van Duitsland, 

de prachtige en ongerepte natuur, de vele histori-

sche stadjes en bezienswaardigheden, de heerlijke 

wijn en de hartelijkheid van haar bewoners. 

Programma:
1e dag: Heenreis. Onderweg wordt een langere 

pauze ingelast in het historische stadje Limburg 

aan de Lahn. Het stadsbeeld wordt bepaald door 

de uit de 13e eeuw stammende Domkerk. Van dit 

gebouw met 7 torens is zowel het interieur als ook 

de buitenkant het bekijken meer dan waard. In 

Limburg krijgt u voldoende tijd om rond te kijken. 

In de late namiddag arriveren we bij ons hotel in 

Weibersbrunn.

2e dag: In de loop van de dag maken we o.l.v. een 

gids een mooie rondrit door de Spessart. De route 

voert via Hessenthal eerst naar Mespelbrunn, be-

kend van het mooie ‘Wasserschloß’. Dit romanti-

sche kasteel stamt uit de 15e eeuw en wordt de 

parel van de Spessart genoemd. De gids voert 

ons daarna verder naar het historische stadje Lohr 

am Main. In het plaatselijke kasteel kun je alles te 

weten komen over Sneeuwwitje, die hier geboren 

zou zijn. Het Lohrer Fischerviertel, met veel vak-

werkhuizen en delen van de oude stadsmuur staat 

als geheel onder toezicht van monumentenzorg.

3e dag: De dag van vandaag staat in het teken van 

de stad Würzburg, die we na een mooie rit langs de 

Main bereiken. Vandaag brengen we een bezoek 

aan de stad Würzburg, daar waar de beroemde 

‘Romantische Strasse’ begint. Een gids laat ons de 

mooiste plekjes zien waaronder de ‘Rezidenz’, het 

meest prestigieuze barokke gebouw van Duitsland. 

Via een mooie route rijden we terug naar ons hotel 

waar na aankomst koffie met gebak zal klaar staan.

4e dag: De stad Frankfurt am Main is een stad 

van contrasten. Vrijwel voortdurend wordt men 

geconfronteerd met tegenstellingen tussen o.a. 

historie en moderne tijd, maar ook tussen handel 

en cultuur, bedrijvigheid en meditatie. Frankfurt 

wordt, mede door veel internationale beurzen, 

door het enorme financiële centrum, het gevari-

eerde culturele leven en door de gunstige ligging 

in het hart van Europa, gezien als een wereldstad 

van formaat. Een gids laat ons eerst de mooiste 

plekjes zien, waarna iedereen enige tijd op eigen 

gelegenheid in de stad kan doorbrengen.

5e dag: Na het ontbijt verlaten we Weibersbrunn. 

We rijden naar het nabijgelegen stadje Seligenstadt. 

Dit bijzonder mooie stadje is ontstaan in 830 rond 

een benedictijnerabdij. Voordat we huiswaarts rij-

den maken we een langere pauze zodat u de histo-

rische bezienswaardigheden op uw gemak kunt be-

kijken. De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima  

4-gangen keuzediner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• 1x ‘Kaffee und Kuchen’

• muziekavond

• 2x gidsbegeleiding bij rondritten

• stadsrondrit Frankfurt am Main o.l.v. gids

• Spessart roofoverval

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 95,-.

Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Jägerhof 

van de familie Roth. Alle moderne kamers 

zijn comfortabel, in landelijke stijl ingericht 

en voorzien van bad of douche, toilet, haar-

droger, televisie. Een aantal kamers heeft een 

balkon. Verder beschikt het hotel onder an-

dere over een lift, een uitstekend restaurant, 

een sfeervolle ‚Spessartstube‘ en een winter-

tuin. De gastvrije familie zorgt ervoor dat u 

zich helemaal thuis voelt.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTWEIBERSBRUNN  |  SPESSART  |  DUITSLAND

WEIBERSBRUNN
CARNAVALSREISWeibersbrunn ligt in het uiterste noordwesten 

van Beieren. Het plaatsje heeft ruim 2000 inwo-
ners en is gunstig gelegen voor het maken van 
enkele mooie excursies in de omgeving. Tijdens 
deze korte vakantie kunt u genieten van de win-
terse natuur en van een gevarieerd programma.

Vertrekdatum | Weibersbrunn
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 560,-



Niet alleen het natuurschoon in dit gebied 

trekt vele bezoekers, maar ook de verschei-

denheid aan kunstwerken en culturele bezienswaar-

digheden, de rust en in de winter natuurlijk de sneeuw.

Al vele jaren rijden wij in de carnavalsweek naar Rat-

tenberg in Beieren. De reacties op deze reis zijn elk jaar 

weer bijzonder goed. Vooral de vele wandelmogelijk-

heden, de goede kamers, de uitstekende keuken, maar 

vooral ook de prachtige ‘winterse’ excursies en de bij-

zonder aantrekkelijke prijs, zijn voor veel mensen aan-

leiding om opnieuw voor Rattenberg te kiezen.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de 

loop van de middag.

2e dag: Na het ontbijt kunt u een wandeling ma-

ken in de omgeving van het hotel. In de middag 

brengen we een bezoek aan een likeurbranderij. 

Naast uitleg over het ‘branden’ kan uiteraard ook 

worden geproefd.

3e dag: Vandaag staat de historische stad Regens-

burg centraal. De oude kern van de stad met o.a. 

het ‘Altes Rathaus’, diverse patriciërshuizen, Schloß 

Thurn und Taxis, de Dom etc., is zeer de moeite 

waard. ‘s Middags rijden we naar Sankt Englmar, 

waar we een bezoek brengen aan de Waldwipfel-

weg. U wandelt boven de bomen en heeft een 

magnifiek uitzicht over het landschap.

4e dag: Het motto van deze dag is ‘der Bayrischer 

Wald und seine Attraktionen’. Tijdens een grote 

‘winterse’ rondrit door het Beierse Woud o.l.v. de 

chauffeur komen diverse bezienswaardigheden 

van deze prachtige streek aan bod. O.a. de Große 

Arber (de hoogste berg van het Beierse Woud), de 

Arbersee, Falkenstein, Bisschofsmais, Bodenmais 

en Zwiesel zullen de revue passeren. Indien mo-

gelijk wordt er deze dag ook een bezoek gebracht 

aan een van de vele glasblazerijen in deze streek.

5e dag: Deze dag staat in het teken van Passau. 

Door de samenvloeiing van de Donau, de Inn en 

de Ilz, wordt Passau ook de driestromenstad ge-

noemd. In de oude bisschopsstad stad liggen vele 

historische bezienswaardigheden. O.a. het oude 

raadhuis, de St. Paulskerk, en de Salvatorkerk. Tij-

dens uw verblijf in de stad moet u zeker een be-

zoek brengen aan de imposante Stephansdom. 

Deze domkerk die na een brand in 1662 werd her-

bouwd, herbergt het grootste kerkorgel ter wereld. 

Het heeft maar liefst 231 registers en 17.300 pijpen.

6e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de te-

rugreis. De reis wordt besloten met een prima 

afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en  

3-gangen-keuze-diner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• fakkelwandeling met Glühwein

• muziekavond

• kegelen met kleine prijzen

• wandeling o.l.v. van de hotelier

• sightseeing Regensburg o.l.v. gids

• sightseeing Passau o.l.v. gids

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
• Eenpersoonskamer € 50,-.

• Paardenslee- of koetstocht € 15,-. 

Hotel:
In het rustig gelegen Gasthof-Hotel Dilger, waar 

we al ruim 25 jaar te gast zijn, zijn alle kamers 

voorzien van douche, wc, telefoon en televisie. 

Het hotel biedt naast de bekende gastvrijheid 

een lift en een ‘Saunalandschaft’ met o.a. sauna, 

stoombad en diverse andere badmogelijkhe-

den. De bijzonder goede keuken en de gemoe-

delijke sfeer dragen verder ongetwijfeld bij aan 

een geslaagde vakantie in Beieren.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTRATTENBERG | BEIEREN | DUITSLAND

RATTENBERG
CARNAVALSREIS

Vertrekdatum | Rattenberg
Zaterdag 18 februari 2023 6 dagen € 535,-

Wie op adem wil komen in de rust en de schoon-
heid van de natuur kan zich geen beter vakantie-
gebied wensen dan Beieren met z’n vele bossen 
en bergen.

EEN VERTROUWD ADRES



 Maar ook de uitgestrekte bossen, glooien-

de heuvels, moerassen, ontelbare meren, 

rivieren, de prachtige zandstranden, de eilanden Rü-

gen en Usedom en de vele Hanzesteden waaronder 

Rostock, Stralsund en Wismar maken ook een win-

terse vakantie in deze regio zeer de moeite waard.

Spornitz, een klein plaatsje met ca. 1500 inwo-

ners, maakt deel uit van de Landkreis Ludwigslust-

Parchim. Een bosrijk gebied nabij de Hanzestad 

Schwerin. In deze streek is de meer dan 1000 jaar 

oude geschiedenis overal terug te vinden. Oude 

boerderijen, dorpskerken, molens, gerestaureerde 

burchten en kastelen, interessante musea en dit te 

midden van een authentiek glooiend landschap, 

met veel bos en sfeervolle kleine dorpjes.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in Spornitz 

in de late namiddag.

2e dag: Met iets minder dan 100.000 inwoners 

is Schwerin, de hoofdstad van Mecklenburg-

Vorpommern, de kleinste deelstaathoofdstad van 

Duitsland. Prachtig gelegen in een schilderachti-

ge omgeving, met meren midden in het stadsge-

bied, veel historische panden, vakwerkhuizen en 

mooie straten. In tegenstelling tot de meeste an-

dere Hanzesteden was Schwerin nooit een echte 

handelsstad maar meer een residentie, het ademt 

dan ook een elegantere, chiquere sfeer uit . In slot 

Schwerin, het symbool van de stad, werd in 1876 

Prins Hendrik, de vader van Juliana, geboren.

3e dag: We rijden ’s morgens rechtstreeks naar 

Hanzestad Rostock. De historische binnenstad 

wordt gekenmerkt door zijn karakteristieke, diep-

rode baksteengebouwen uit de tijd van de Hanze, 

de vestingwerken, die deels nog intact zijn, het Vis-

sersbastion met enkele historische kanonnen en 

drie monumentale stadskerken. Een gids leidt ons 

rond en laat ons de mooiste plekjes zien. ’s Mid-

dags bezoeken we de traditierijke zeebadplaats 

Warnemünde met zijn mooie, kleurrijke vissers-

huizen. 's Avonds is er een gezellige muziekavond.

4e dag: Vandaag rijden we zuidwaarts richting 

het dal van de Elbe. De eerste bestemming is het 

fraaie Perleberg, waar eventueel het indrukwek-

kende DDR-museum bezocht kan worden. Via 

een mooie route, zoveel mogelijk langs de Elbe, 

rijden we naar Hitzacker, de geboorteplaats van 

Prins Claus. Het markante stadje ligt deels op een 

eiland in de Elbe en heeft veel vakwerkhuizen. Op 

weg terug naar het hotel passeren we het impo-

sante Schloß Ludwigslust.

5e dag: Na het ontbijt rijden we naar Bad Do-

beran, de vroegere zomerresidentie van de her-

togen van Mecklenburg. Nadat we hier enige 

tijd hebben rondgekeken vertrekken we met de 

traditionele stoomlocomotief ‘Molli’ richting Hei-

ligendamm en Kühlungsborn. Heiligendamm 

is de oudste Oostzeebadplaats in Duitsland. Het 

mooiste uitzicht op de strandpromenade en op 

het mooie witte strand heeft u vanaf de 290 m. 

lange zeebrug welke uitnodigt tot een heerlijke 

wandeling. Onze tocht eindigt in Kühlungsborn 

dat gekenmerkt wordt door een overvloed aan 

historische en indrukwekkende gebouwen. 

6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

3-gangen-diner)

• afscheidsdiner

• muziekavond

• gids voor sightseeing Rostock

• gids voor sightseeing Schwerin

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 125,-.

Hotel:
Bij deze reis verblijft u in het driesterren Land-

hotel van der Valk Spornitz, rustig gelegen 

aan de rand van het dorpje Spornitz en vlak-

bij Naturschutsgebiet Lewitz.Alle kamers zijn 

voorzien van een minibar, telefoon, televisie 

en een badkamer met bad of douche, toilet 

en een föhn. 

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTSPORNITZ  |  MECKLENBURG-VORPOMMERN  |  DUITSLAND

SPORNITZ
CARNAVALSREISMecklenburg-Vorpommern, gelegen helemaal in 

het noordoosten van Duitsland, heeft vele gezich-
ten. Het ene nog mooier dan het andere. Het ka-
rakter van deze deelstaat wordt bepaald door wa-
ter. Het heeft een lange kustlijn langs de Oostzee 
en het grootste samenhangende watergebied van 
Midden-Europa, de Mecklenburgische Seenplatte.

Vertrekdatum | Spornitz
Zaterdag 18 februari 2023 6 dagen € 675,-
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NIEUW



Het Waldecker Bergland is een prachtige 

streek met zijn glooiende heuvels, groe-

ne bossen, idyllische meertjes en pittoreske plaats-

jes. Onze bestemming Hotel zur Igelstadt ligt in 

het dorpje Lichtenfels-Fürstenberg, dat ingesloten 

ligt tussen het Sauerland en het Hessisch Bergland 

en ligt slechts 6 km van nationaal park Kellerwald-

Edersee.

Programma:
1e dag: Heenreis. Een langere pauze wordt gemaakt 

bij de Möhnesee waar u de lunch kunt gebruiken

en eventueel een wandeling kunt maken. Via een 

mooie route rijden we daarna verder naar Fürsten-

berg waar we in de namiddag arriveren.

2e dag: We rijden via een mooie route naar de 

rotsformatie de Externsteine, deze doemt abrupt 

op uit het landschap. Na een korte wandeling 

vanaf de parkeerplaats ziet u de indrukwekkende 

rij van 13 rotsen, die 20 tot 38 meter hoog boven 

de bergrug uitsteken. We vervolgen onze tocht en 

rijden langs het Hermannsdenkmal, een massief 

beeld van 53 meter hoog van de Germaanse veld-

heer Hermann Arminius. Vervolgens rijden we via 

een mooie route naar Bad Arolsen, waar u een 

bezoek kunt brengen aan het Residenzschloss 

Arolsen. Dit 18e-eeuws kasteel is gebouwd in ba-

rokstijl en diende tot 1918 als residentie van de 

familie Waldeck-Pyrmont. De moeder van konin-

gin Wilhelmina, koningin Emma, is hier geboren. 

3e dag: Vandaag staat een grote rondrit door 

het winterse Waldeckerland op het programma. 

Onderweg kunt u genieten van de prachtige vak-

werkhuizen en de mooiste vergezichten. Op een 

of meerdere plaatsen wordt een korte of langere 

pauze ingelast. In de loop van de middag keren 

we weer terug naar het hotel.

4e dag: Na het ontbijt verlaten we Fürstenberg 

via een korte stop bij de Edersee. Midden in het 

nauur- en nationaal park Kellerwald-Edersee ligt 

de 27 km lange Edersee, één van de grootste 

stuwmeren van Europa. Daarna rijden we door 

naar het stadje Soest. De oude stad van Soest 

heeft heel wat te bieden; de historische gebou-

wen en kerken in de oude hanzestad zijn zeker 

een bezoekje waard. Schilderachtige straatjes en 

leuke winkeltjes, fraaie vakwerkhuisjes, een be-

waarde middeleeuwse stadsmuur. De reis wordt 

besloten met een prima afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima  

3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• muziekavond

• entree Bad Arolsen

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 50,-.  

(zeer beperkt beschikbaar)

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het prima 

Hotel Zur Igelstadt en het ernaast gelegen Ho-

tel zum Deutschen Haus, in het dorpje Lich-

tenfels-Fürstenberg. De kamers zijn voor het 

merendeel met de lift bereikbaar en allemaal 

voorzien van douche of bad, toilet en televisie. 

Het hotel heeft verder een prima restaurant, 

gezellige bar, ‘Bierstube’ en kegelbanen.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTFÜRSTENBERG  |  WALDECKERLAND  |  DUITSLAND

FÜRSTENBERG
CARNAVALSREISDichte bossen, meren met kristalhelder water, 

zachte heuvels en uitgestrekte weilanden zijn de 
kenmerken van het landschap van het Waldecker 
Land. Het afwisselende landschap, maar ook de 
gastvrijheid en de uitermate gunstige ligging 
maken deze streek een ideaal startpunt voor een 
korte carnavalsvakantie.

Vertrekdatum | Fürstenberg
Zaterdag 18 februari 2023 4 dagen € 460,-

NIEUW



Groningen heeft haar bezoekers veel te 

bieden. Voor de liefhebbers van natuur 

zijn de vele natuurgebieden en het prachtige open 

landschap ongetwijfeld hoogtepunten. Maar ook 

de cultuurliefhebber kan zijn hart ophalen aan 

Groningen-stad, maar zeker ook aan vele andere 

culturele en historische bezienswaardigheden zo-

als vesting Bourtange, de veenkoloniën, wierde-

dorp Niehove en Winsum, recentelijk uitgeroepen 

tot mooiste dorp van Nederland.

Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de samenvoe-

ging van de gemeente Onstwedde en een deel 

van de gemeente Wildervank. Het stadje, omge-

ven door maar liefst 700 hectare natuur, wordt 

gekenmerkt door rust, ruimte en dynamiek. Stads-

kanaal heeft een aantal monumentale beziens-

waardigheden, waaronder een aantal kerkjes en 

de uit de Middeleeuwen stammende Onstwed-

der Juffertoren. Een bezoek waard zijn ook het 

streekhistorische centrum, Theater Geert Teis en 

museumspoorlijn STAR. Het centrum biedt een 

ruime keus aan winkels, boetieks en restaurants. 

Programma: 
1e dag: Na de ophaalroute rijden we noord-

waarts. In de oude, aan de benedenloop van 

de IJssel gelegen Hanzestad Kampen wordt een 

langere pauze ingelast. Kampen, ooit een zeer 

welvarende stad, ademt historie uit. U kunt op 

uw gemak het prachtige oude centrum verken-

nen voordat we verder rijden naar ons hotel in 

Stadskanaal waar we in de late middag arriveren. 

2e dag: Vandaag bezoeken we de stad Gronin-

gen. O.l.v. een gids maken we een mooie stads-

wandeling. Daarna kunt u nog even op eigen 

gelegenheid rondkijken. Bij voldoende belang-

stelling kan de chauffeur een rondvaart organi-

seren. 

3e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt een wan-

deling maken in de omgeving van het hotel, het 

centrum of bijvoorbeeld langs het nabijgelegen 

kanaal. ’s Middags wordt o.l.v. de chauffeur een 

mooie rondrit door de omgeving gemaakt. On-

derweg kunt u genieten van het prachtige land-

schap met wellicht een laagje sneeuw en dicht-

gevroren kanalen en plassen. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar vesting-

stadje Bourtange. Dit plaatsje met een be-

schermd dorpsgezicht wordt omringd door 

grachten en muren. Via een mooie route rijden 

we naar  Gasselternijveen voor een boeiende 

advocaatproeverij bij boerin Agnes, bekend van 

Boer zoekt Vrouw.

 5e dag: We verlaten Stadskanaal en rijden recht-

streeks naar Zutphen. De geschiedenis van deze 

Hanzestad bestrijkt meer dan 1700 jaar. Histori-

sche panden, hofjes waar de tijd lijkt te hebben 

stilgestaan, unieke speciaalzaken en boetieks en 

volop cultuur beheersen deze fraaie stad. Met 

een prima diner wordt deze reis besloten.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension 

vanaf het diner op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag

• welkomstdrankje 

• Oud-Hollandse spellenavond 

• stadswandeling Groningen o.l.v. gids

• advocaatproeverij Boerin Agnes

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.

Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het uitsteken-

de, in het centrum gelegen, viersterren City-

hotel Stadskanaal. Als u het hotel uitwandelt 

bent u direct in het gezellige hart van de stad 

met een ruime keus aan gezellige winkels en 

restaurants. Alle luxe kamers zijn onder ande-

re voorzien van badkamer met bad, toilet en 

föhn, televisie, telefoon, internetaansluiting, 

gratis koffie- en theevoorziening, minibar 

en broekenpers. Het hotel heeft een lift, een 

gezellig grandcafé ’t Raadhuys en een sauna.

Er gaat niets boven Groningen’, met deze slogan 
wil men toeristen naar de meeste noordelijk ge-
legen provincie van Nederland trekken. En gelijk 
heeft men, want nog steeds brengen verhou-
dingsgewijs weinig mensen uit het zuiden des 
lands hun vakantie in het noorden door.

STADSKANAAL  |  GRONINGEN  |  NEDERLAND

STADSKANAAL
CARNAVALSREIS

Vertrekdatum | Stadskanaal
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 575,-

**** HOTEL

VOLPENSION / MORE INCLUSIVE



Naast deze natuurlijke pracht heeft Dren-

the veel cultuurhistorische monumenten, 

waaronder hunebedden en grafheuvels. Voeg daar-

bij de vele bezienswaardigheden, de oprechte gast-

vrijheid en een op en top verzorging, en de keus voor 

Drenthe als vakantiebestemming is snel gemaakt. 

Odoorn, onze standplaats voor deze 5-daagse reis, 

ligt in zuidoost Drenthe en is vanwege de gunstige 

ligging bijzonder in trek. In het gezellige oude cen-

trum is het goed toeven. Omringd door bossen, 

weiden en heidevelden, is Odoorn het ideale uit-

gangspunt voor een mooie fiets- of wandeltocht 

en voor een aantal verrassende excursies, ook in de 

wintermaanden. 

Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje kof-

fie met iets lekkers rijden we rechtstreeks naar 

Odoorn, waar we rond het middaguur bij het hotel 

arriveren. Nadat we de lunch hebben gebruikt en 

hebben ingecheckt bezoeken we naar het Hune-

bedcentrum in Borger, op een steenworp afstand 

van het grootste hunebed van Nederland. 

2e dag: Vandaag bezoeken we de Meyer werft in 

Papenburg waar de imposante cruiseschepen wor-

den gebouwd. Ook de lunch gebruiken we in Pa-

penburg, waarna u ruim de tijd krijgt dit gezellige 

Duitse stadje te bezoeken. 

3e dag: ’s Morgens staat Assen, de hoofdstad van 

Drenthe op het programma. Dit is één van de oud-

ste plaatsen in de regio met veel karakteristieke 

panden en een mooi winkelcentrum met veel 

leuke winkels en horeca gelegenheden. ’s Middags 

gaan we naar het plaatsje Gasselternijveenvoor 

een boeiende advocaatproeverij bij boerin Agnes, 

bekend van Boer zoekt Vrouw.

4e dag: Na het ontbijt maken we met de bus een 

mooie zwerftocht door het Bargerveen. Het Am-

sterdamsche Veld is het enige hoogveengebied 

dat we nog kennen in Drenthe. Staatsbosbeheer 

heeft hier een schaapskooi gebouwd met 1000 

schapen die het hoogveen onderhouden. Een bij-

zonder stukje natuur waar we zuinig op moeten 

zijn. ’s Middags gaan we naar het plaatsje Frederiks-

oord, waar we Museum de Proefkolonie bezoeken, 

de eerste en oudste kolonie van de Maatschappij 

van Weldadigheid! Via een mooie route rijden we 

daarna terug naar Odoorn.

5e dag: U kunt ’s morgens nog een wandeling 

maken voordat we om ca. 09.00 uur Odoorn verla-

ten. Rond het middaguur arriveren we in Hattem, 

waar we de lunch zullen gebruiken. ’s Middags 

brengen we een bezoek aan het Bakkerijmuseum 

en zijn we getuige van een komische ‘Krakelingen-

show’. De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van volpension 

vanaf de lunch op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag

• welkomstdrankje 

• bowlingavond 

• filmavond over Geopark de Hondsrug 

• gezellige Drenthe Quiz 

• Hollandse spellenavond

• entree Hunebedcentrum 

• entree en rondleiding Meyer Werft 

• advocaatproeverij Boerin Agnes

• entree Museum de Proefkolonie 

• bezoek aan Bakkerijmuseum 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

kosten zoals entrees, gids- veer- en bootkosten, 

tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 100,-.  

(beperkt beschikbaar)

Hotel: 
Hotel De Oringer Marke ligt in het centrum 

van Odoorn. Alle prima kamers zijn voorzien 

van douche en/of bad, toilet, telefoon, televi-

sie, kluisje en een zitje. Het hotel beschikt over 

een prima restaurant lift, brasserie, lounge, serre, 

bowlingbanen en een gezellig factory-café.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTODOORN  |  DRENTHE  |  NEDERLAND

ODOORN
CARNAVALSREISDrenthe is van oudsher bekend om z’n landschap-

pelijke schoonheid en variatie. De rust en ruimte 
die men hier tegenkomt zijn uniek: uitgestrekte 
heidevelden waar de schaapsherder zijn kudde 
laat grazen, prachtige bossen waar je urenlang 
kunt wandelen, ontelbare vennetjes en zandver-
stuivingen waar je even tot rust kunt komen.

Vertrekdatum | Odoorn
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 590,-

VOLPENSION / MORE INCLUSIVE



Nergens anders in Nederland vind je zo-

veel verschillende natuur bij elkaar. Zuid-

west Drenthe bevindt zich in het hart van maar liefst 

drie Nationale Parken; het Drents-Friese Wold met 

eindeloze bossen en vennen, Dwingelerveld, het 

grootste natte heidegebied van Europa en Weer-

ribben-Wieden, een labyrint van meren, plassen en 

slootjes.

We hebben dit jaar gekozen voor het dorpje Zorg-

vlied op een prachtige locatie aan de rand van Na-

tionaal Park Drents Friese Wold. Zorgvlied ligt op de 

grens met de provincie Friesland en het dorp heeft 

zijn naam te danken aan de in 1930 gesloopte ‘Villa 

Zorgvlied’. In de jaren 50 werd Villa Nova gekocht 

door de Familie Krans-Wierda. Inmiddels runt de 

derde generatie dit familiehotel. Door de geweldige 

omgeving met veel natuur is het heerlijke plek om 

ook in de wintermaanden uw vakantie te vieren!

Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje kof-

fie, rijden we rechtstreeks naar Veenhuizen. In 

het restaurant van het Gevangenismuseum ge-

bruiken we eerst de lunch. Daarna is er tijd om 

in het museum rond te kijken. Dit museum laat 

je zien hoe boeven, bedelaars en landlopers ge-

straft werden van 1600 tot nu. Vervolgens rijden 

we via een mooie route richting ons Hotel in 

Zorgvlied.

2e dag: Via een mooie route langs de kust van 

het Ijsselmeer rijden we naar het pittoreske Hin-

deloopen. In het restaurant van het Schaatsmu-

seum gebruiken we een heerlijke lunch. Daarna 

is er tijd om in het museum rond te kijken. Het 

museum bezit niet alleen de grootste collectie 

schaatsen en sleeën ter wereld, maar ook de com-

plete geschiedenis van de Elfstedentocht is hier 

te bewonderen.

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Leeuwar-

den, de historische hoofdstad van Friesland vol 

cultuur. Eerst bezoeken we het tegelbruggetje uit 

de Elfstedentocht. Het bruggetje bestaat uit ruim 

vierduizend tegeltjes waarop foto’s van de Elfste-

denrijders staan afgebeeld. Na de lunch zal een 

gids u vertellen over de band met het konings-

huis en u de mooiste plekjes van de stad laten 

zien. Ook kunt u nog even op eigen gelegenheid 

genieten van deze Friese hoofdstad. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar Sneek waar 

we aan boord gaan van één van de schepen van 

Rederij van der Werf. Tijdens de rondvaart kunt u 

kennismaken met Friesland en de Friese meren. 

Tijdens deze rondvaart kunt u genieten van koffie 

met gebak en een heerlijke lunch. Na de lunch is 

er nog enige vrije tijd in Sneek.

5e dag: Na uitgecheckt te hebben rijden we naar 

het plaatsje Hemrik voor een bezoek aan de stoe-

terij ‘Het Swarte Paert’. We komen alles aan de 

weet over dit edele Friese paard, het enige inland-

se ras dat Nederland rijk is. In de expositieruimte 

kunt u nog traditionele koetsen, sjezen, sledes, 

klederdrachten en sieraden bewonderen. Daarna 

krijgen we een demonstratie te zien van dressuur 

en het rijden zonder zadel. Na de lunch beginnen 

we aan de terugreis. De reis wordt besloten met 

een prima afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• Verzorging op basis van volpension 

vanaf de lunch op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag

• Bezoek schaatsmuseum

• Rondrit Leeuwarden olv gids

• Boottocht vanuit Sneek incl. koffie met gebak

• muziekavond

• Excursie Stoeterij Het Swarte Paert

• Parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 50,-.

Hotel:
Alle kamers in Villa Nova zijn voorzien van 

toilet, douche, televisiie, boxspringbedden, 

föhn, waterkoker, radio, handdoekservice 

en gratis Wi-Fi. Er is een lift, tuinterras, grand 

café, biljart en een  jeu de boulesbaan. Het 

hotel heeft een prima restaurant waar het 

ontbijt in buffetvorm wordt aangeboden en 

’s avonds een prima 3-gangendiner wordt 

geserveerd met keuze uit vlees of vis.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTZORGVLIED  |  DRENTHE  |  NEDERLAND    

ZORGVLIED 
CARNAVALSREISAlle jaren organiseren wij met de carnaval een 

reis naar Rijs in Friesland. Dit jaar hebben wij voor 
de bestemming Zorgvlied gekozen, 100 meter 
van de Friese grens vandaan. Het merendeel van 
het programma vindt in Friesland plaats!

Vertrekdatum | Zorgvlied
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 635,-

NIEUW

VOLPENSION



Verder zijn er uitgestrekte bossen, grote 

weidevelden en vele snelstromende ri-

viertjes waaraan sfeervolle, vriendelijke dorpjes 

en kleine stadjes zijn gelegen. Ook in de winter is 

een verblijf in Luxemburg erg de moeite waard.   

Luxemburg kent vele historische plaatsjes. Een van 

de meest bekende is wel het middeleeuwse burcht-

stadje Vianden. Vianden is ook een van de eerste ‘toe-

ristenstadjes’ van het land. Al meer dan 100 jaar ko-

men toeristen uit heel de wereld naar deze plaats om 

een kijkje te nemen in de smalle straatjes, de gotische 

kerken, de ringmuur met zijn verdedigingstorens en 

de machtige, gerestaureerde Oranienburcht. Ook de 

talrijke met veel zorg aangelegde wandelwegen, de 

adembenemende vergezichten, de prachtige natuur 

en de omliggende bossen zijn redenen om het pit-

toreske Vianden met een bezoek te vereren.

Programma:
1e dag: Met een korte pauze voor een kopje koffie 

rijden we rechtstreeks naar Vianden, waar we rond 

het middaguur zullen arriveren. Na aankomst is er 

volop tijd om op verkenning uit te gaan. Indien 

mogelijk en bij voldoende belangstelling bren-

gen we een bezoek aan het informatiecentrum 

van de ondergrondse waterkrachtcentrale.

2e dag: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks naar 

Luxemburg-stad. Deze meer dan duizend jaar 

oude stad was ooit een van de sterkste vestingen 

ter wereld. We maken een rondrit door de stad 

o.l.v. een deskundige gids, waarbij we de meeste 

bezienswaardigheden waaronder de Kazematten, 

het Hertogelijk Paleis en de kathedraal te zien zul-

len krijgen. Aansluitend is er nog volop tijd om op 

eigen gelegenheid in het centrum van de stad 

rond te kijken.

3e dag: Vandaag maken we o.l.v. de chauffeur 

een mooie tocht door het Mullerthal. Dit vol-

gens velen mooiste stukje Luxemburg, wordt 

gekenmerkt door vele kloven, ruige rotspartijen, 

watervallen en grotten en wordt dan ook ‘Klein 

Zwitserland’ genoemd. Zeker indien alles met een 

laagje sneeuw is bedekt zal deze rit tot ieders ver-

beelding spreken.

4e dag: Via een mooie route rijden we naar Trier, 

de oudste stad van Duitsland. Trier heeft vele ge-

zichten, hetgeen logisch is bij een stad met een 

meer dan 2000 jaar oude geschiedenis. ‘Roma Se-

cunda’, het tweede Rome, zo werd Trier door de 

Romeinen gedoopt. Bij elke stap die men in Trier 

zet wordt men dan ook geconfronteerd met het 

verleden. Ook in Trier zal een gids ons wegwijs 

maken en ons de mooiste plekjes laten zien.

5e dag: Middels een mooie route door het win-

terse landschap van de Belgische Ardennen rijden 

we langzaam huiswaarts. De route gaat o.a. via 

Bastogne, Houffalize, La Roche en Ardennes, Hot-

ton en Durbuy. Op enkele plaatsen zal een korte 

of langere pauze worden gemaakt om de benen 

te strekken maar ook een kopje koffie en de lunch. 

De reis wordt besloten met een prima diner.

Vertrekdata | Vianden
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 495,-

Groothertogdom Luxemburg is een ideaal uit-
gangspunt voor een korte krokusvakantie. Het 
landschap van dit ministaatje wordt geken-
merkt door glooiende heuvels, maar ook ruige 
rotspartijen. 

VIANDEN  |  LUXEMBURG

VIANDEN
CARNAVALSREIS

NIEUW

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en een prima 

3-gangen-keuze-diner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• gids voor sightseeing Luxemburg-stad

• gids voor sightseeing Trier

• parkeer en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

kosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkos-

ten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het dries-

terren Hotel Belle Vue gelegen aan de rand 

van het centrum van Vianden. Hotel Belle-Vue 

is een modern ecologisch hotel. Het hotel 

wordt ’s zomers geheel verwarmd door mid-

del van Solarenergie en warmte-terugwinning 

uit de koelcellen. In de winter wordt gebruik 

gemaakt van houtsnippers. Alle kamers zijn 

voorzien van douche of bad, toilet, televisie, 

kluisje, bureau, telefoon met wekservice. Het 

hotel heeft een lift, prima restaurant, gezellige 

bar, sauna en binnenbad.



Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons ho-

tel in Beroun in de loop van de middag.

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Praag waar 

we eerst o.l.v. een Nederlandssprekende gids een 

wandeling maken door de nieuwe (Nové Mesto) en 

oude (Staré Mesto) stad. Na de lunch, die we geza-

menlijk zullen gebruiken, brengen we een bezoek 

aan de Joodse wijk. Ook hier zal de gids ons tekst en 

uitleg geven en ons de mooiste plekjes laten zien. 

Aan het einde van de middag rijden we terug naar 

Beroun. Na het diner kunt u op eigen gelegenheid 

een wandeling maken door het centrum van het 

stadje Beroun.

3e dag: We rijden eerst naar het nabijgelegen 

Nižbor, waar we een kijkje nemen bij Rückl Crystal. 

Hier krijgen we een rondleiding en kunt u zien hoe 

glaskunstenaars te werk gaan. Na dit bezoek rijden 

we verder naar Praag waar de lunch gebruiken.  

’s Middags maken we o.l.v. een gids een wandeling 

door de Praagse burcht (Hradcany). De oorspron-

kelijk burcht stamt uit het jaar 880 en is daarna 

uitgegroeid tot een van de grootste paleizencom-

plexen ter wereld. Gelegen op een heuvel, met 

een voorzijde van maar liefst 500 meter en de in-

drukwekkende St. Vituskathedraal met torens van 

bijna 100m op de achtergrond, torent het complex 

hoog boven de rivier de Moldau uit. Uiteraard krijgt 

u ook even tijd om op eigen gelegenheid rond te 

kijken. Aansluitend is er een avond met muziek, fol-

klore, diner (incl. dranken) gepland. In de loop van 

de avond keren we terug naar het hotel.

4e dag: Omstreeks 10.00 uur vertrekken we we-

derom naar Praag, waar we het het burchtcomplex 

van Vysehrad, daar waar de stad Praag ca. 1100 jaar 

geleden is ontstaan, zullen bezoeken. Vysherad is 

tevens een belangrijke bedevaartsplaats voor Tsje-

chen en Slowaken. Een gids zal ons veel over de 

geschiedenis kunnen vertellen en ons de mooi-

ste en interessantste plekjes laten zien. Op het 

plaatselijke kerkhof liggen diverse beroemheden, 

waaronder de componisten Smetana en Dvorak, 

begraven. Na de lunch die we wederom geza-

menlijk gebruiken bent u vrij om zelf nog even op 

verkenning uit te gaan. U kunt het Astronomisch 

uurwerk of de Karelsbrug wat nader bekijken en 

uw laatste inkopen doen. Om 19.00 uur beginnen 

we aan een muzikale boottocht over de Moldau. 

Aan boord gebruiken we tevens het diner. Aan-

sluitend keren we terug naar het hotel. 

5e dag: Na een vroeg ontbijt beginnen we aan 

de terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen:
•  4x uitgebreid ontbijtbuffet

•  2x prima diner in het hotel

•  welkomstdrankje

•  1x folkloristische avond met muziek, 

 3-gangendiner, apéritief en drankjes

•  muzikale boottocht op de Moldau

 incl. warm/koud buffet

•  afscheidsdiner

•  2x eenvoudige lunch onderweg

•  3x warme 2-gangenlunch 

 incl. 1 drankje in Praag

•  alle gidskosten zoals in het programma 

 beschreven

•  entreekosten Rückl Crystal, Gouden 

 Straatje en St. Vituskathedraal

•  parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

kosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, 

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 98,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Bij deze speciale MORE-INCLUSIVE reis 

logeert u in het viersterren Hotel Grand  

Litava. Dit prima hotel ligt in het centrum van 

het stadje Beroun, ca. 35 km ten zuidwesten 

van Praag. Alle kamers in het hotel zijn voor-

zien van douche of bad, wc, televisie, koel-

kast, safe, föhn en internetaansluiting. Het 

hotel heeft een lift, een prima restaurant en 

een gezellige bar.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTPRAAG  |  TSJECHIË

PRAAG
CARNAVALSREISDat Praag de bijnaam Gouden Stad heeft gekre-

gen, snap je als je er bent! De historische stads-
kern is een pareltje; deze staat niet zonder reden 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En de meer 
dan 500 torens, een wirwar van smalle steegjes en 
de bijzondere pleinen zorgen samen voor juist in 
de winter voor een magische geheel. 

Vertrekdatum | Praag MORE INCLUSIVE
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 575,-

MORE INCLUSIVE
 **** HOTEL



Het is een stad waar men in de vele ca-

fés en op de gezellige pleinen sfeer kan 

proeven en tot rust kan komen.. Alle bezienswaar-

digheden zijn makkelijk te voet of met openbaar 

vervoer te bereiken.

Omdat de prijzen van de hotels in het Kopenhagen 

exorbitant zijn gestegen, hebben we dit jaar geko-

zen voor een hotel in het stadje Roskilde, een van de 

oudste steden van Denemarken, gelegen  aan het 

gelijknamige Roskildefjord, ca. 35 km ten westen van 

Kopenhagen. Roskilde is o.a. bekend om het jaarlijk-

se popfestival, waar in 1993 Rowwen Hèze als eerste 

Nederlandse band is opgetreden.  Een wandeling 

langs het fjord, het oude centrum, het indrukwek-

kende interieur van de Domkirche met maar liefst 38 

koningsgraven, maar vooral het Vikingschepenmu-

seum zijn een bezoek meer dan waard.

Programma:
1e dag: Heenreis. Via de overtocht Puttgarden-

Rodby bereiken we Lolland en vervolgens Sjæl-

land, het Deense eiland waarop Kopenhagen 

zich bevindt. Aankomst bij het hotel in Roskilde 

de late namiddag. Diner in het hotel.

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Kopenhagen, 

waar we o.l.v. een deskundige Nederlandsspre-

kende gids een grote stadsrondrit maken. Hierbij 

komen de meest markante bezienswaardigheden 

van de stad aan bod. Zo zullen o.a. Charlottenburg, 

paleis Amalienborg, de residentie van de Deense 

vorstin Margrethe II van Denemarken, ‘Den Lille 

Havfrue’ (de zeemeermin) en park Tivoli de revue 

passeren. ’s Middags bent u vrij. In de vroege avond 

keren we terug naar ons hotel in Roskilde.

3e dag: Vandaag kunt u kiezen. Of u kiest voor 

een vrije dag in Kopenhagen, waarbij u geheel 

op eigen gelegenheid de stad kunt verkennen 

of u neemt deel aan een verrassende excursie 

naar Zweden. Bij deze excursie rijden we via de 

Øresundtunnel en Øresundbrug (bekend van 

de misdaadserie the Bridge) naar het Zweedse 

Malmö. In deze bijzonder gezellige en trendy 

Zweedse stad wordt een langere pauze ingelast. 

Malmö is hot zegt men vaak. ’s Middags rijden 

we langs de Zweedse westkust naar Helsing-

borg waar we de ferry nemen naar het Deens 

Helsingør. Langs de Deense oostkust rijden we 

terug richting Kopenhagen en daarna Roskilde 

waar we in de late namiddag zullen arriveren.

4e dag: De voormiddag is gereserveerd voor 

Roskilde. Liefhebbers kunnen eventueel middels 

een wandeling (ca. 3 km) langs de oevers van 

het Roskildefjord naar het stadje lopen , het in-

drukwekkende interieur van de Domkirche met 

maar liefst 38 koningsgraven, maar vooral het Vi-

kingschepenmuseum zijn een bezoek meer dan 

waard. In de loop van de middag rijden we naar 

Kopenhagen waar u de rest van de dag verder 

op eigen gelegenheid kunt doorbrengen.

5e dag: Terugreis. In de loop van de avond arrive-

ren we weer in Nederland.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies met  

uitgebreid ontbijtbuffet

• prima 3-gangendiner 1e avond in het hotel

• overtocht Puttgarden-Rødby v.v.

• stadsrondrit o.l.v. Nederlandssprekende gids

• parkeer en tolgelden

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

kosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, 

tenzij onder inbegrepen aangegeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 130,-

• excursie Zweden ca. € 45,- #

# alleen bij voldoende belangstelling, bij boeking 
 op te geven, prijs afhankelijk van aantal deelnemers

Hotel:
Dit jaar hebben we kamers gereserveerd in het 

driesterren Comwell Hotel Roskilde, idyllisch 

gelegen aan het Roskilde Fjord op 5 minuten 

rijden van het centrum van het stadje Roskilde. 

In het sfeervolle hotel vindt u diverse kleine en 

gezellige oases van rust zoals paviljoens, bin-

nenplaatsen en terrassen. De modern com-

pact ingerichte kamers zijn voorzien van alle 

noodzakelijke faciliteiten en bieden uitzicht op 

het Roskildefjord of op het omliggende duinen-

landschap. Het hotel heeft een lift, een prima 

restaurant en leuke bar.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTKOPENHAGEN  |  DENEMARKEN

KOPENHAGEN
CARNAVALSREISKopenhagen, de hoofdstad van Denemarken, is 

zeer bezoekersvriendelijk. De stad is gemakkelijk 
te voet te verkennen. Kopenhagen is een stad met 
veel groen, een stad met veel musea (ca. 50) en een 
stad waar men bij paleis Amalienborg dagelijks de 
wisseling van de wacht kan bijwonen. 

Vertrekdatum | Kopenhagen
Zaterdag 18 februari 2023 5 dagen € 550,-

*** HOTEL AAN ROSKILDEFJORD



Ongeveer 45 km ten zuiden van Mozart-

stad Salzburg, ligt midden in het mooie 

Lammertal, Abtenau, een idyllisch vakantieplaatsje, 

waar het zowel zomer als winter goed toeven is. 

Ook voor een winterse wandelvakantie is Abtenau 

een ideaal uitgangspunt. De combinatie tussen 

wandelen door het besneeuwde Alpenlandschap 

en enkele onvergetelijke excursies, waaronder een 

bezoek aan Salzburg, maken deze reis tot een on-

vergetelijke belevenis.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst Hotel Goldener Stern 

in Abtenau in de late namiddag.

2e dag: Na het ontbijt maken we een wandeling 

door Abtenau o.l.v. de hotelier. ’s Middags is een 

boeiende tocht met de paardenslee door het win-

terse landschap rond Abtenau gepland.

3e dag: Onder deskundige leiding maken we van-

daag een unieke winterse wandeling. Het is een be-

levenis om in een winterse coulisse een bergwan-

deling te maken. Het schitterende landschap en de 

fantastische vergezichten zullen ongetwijfeld on-

uitwisbare indrukken bij u achterlaten. ’s Middags 

bent u uitgenodigd voor de ‘Kaffeeklatsch’.

4e dag: De speciale sneeuwschoenwandeling 

die op het programma staat is een aparte erva-

ring die u meegemaakt moet hebben om er over 

mee te kunnen praten. Liefhebbers kunnen deze 

dag eventueel ook deelnemen aan een gratis 2 

uur durende basiscursus langlaufen.

5e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan 

Salzburg. Deze vierde stad van Oostenrijk dankt 

haar populariteit en internationale bekendheid 

vooral aan componist Wolfgang Amadeus Mo-

zart. Een gids zal u de mooiste plekjes laten zien, 

waarna u enige tijd op eigen gelegenheid kunt 

rondkijken. ’s Avonds na het diner kunt u deelne-

men aan een sfeervolle fakkelwandeling.

6e dag: Ook deze dag staat er een langere win-

terse wandeling onder deskundige leiding op 

het programma. De route is uiteraard heel an-

ders dan de wandeling die eerder deze reis is 

gemaakt. ’s Avonds apres-ski met ‘Orginal Abte-

nauer Musik’.

7e dag: Vandaag kunt u deelnemen aan de ‘Eis-

stockschies’ wedstrijd om de ‘Sternthaler’. Lief-

hebbers kunnen eventueel met de gondelbaan 

naar de Karkogelhütte vanwaar men een uniek 

uitzicht heeft op Abtenau en het Lammertal.

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met 

een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet, keuzemenu  

met saladebuffet) 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• ’Kaffeeklatsch’

• afscheidsavond bij kaarslicht

• muziekavond 

• 2x winterse wandeling o.l.v. gids 

• sneeuwschoenwandeling o.l.v. gids  

(incl. huur sneeuwschoenen) 

• fakkelwandeling 

• winterse paardensleetocht 

• ’Eisstockschiessen’ 

• vrij gebruik ‘Wellnesslandschaft’ 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 85,-.

Hotel:
Het viersterren Hotel Goldener Stern van de fa-

milie Wageneder, ligt aan het  Marktplein in Ab-

tenau. Alle kamers zijn voorzien van bad of dou-

che, wc, telefoon en televisie. Het hotel heeft 

een lift, prima restaurant , gezellige ‘Stube’, eigen 

Kaffee-Konditorei en een ‘Wellnesslandschaft’.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTABTENAU  |  SALZBURGERLAND  |  OOSTENRIJK

ABTENAU
WINTERWANDELREISAbtenau is een groter dorp in het Salzburgerland. 

Een dorp met een kerk, een oergezellig marktplein 
en typische boerderijen. Abtenau groeide lang-
zaam en heeft daardoor zijn oorspronkelijke karak-
ter kunnen bewaren. Ook, of misschien wel juist, in 
de wintermaanden is een winterse ‘wandelreis-ex-
cursie-reis’ naar deze streek zeer de moeite waard.

Vertrekdatum | Abtenau
Zaterdag 7 januari 2023 8 dagen € 760,- 

Zondag 5 maart 2023 8 dagen € 760,-

****HOTEL



Het Gurgltal is een breed zijdal van het 

Oberinntal in de Oostenrijkse deelstaat 

Tirol. Het dal strekt zich uit over een lengte van ruim 

10 km, van Imst tot aan het bekende vakantieplaats-

je Nassereith. Door het dal stroomt de Gurglbach 

die bij Imst in de Inn uitmondt. 

Het oeroude dorpje Tarrenz ligt in het Gurgltal, drie 

kilometer ten noordoosten van Imst. Het ontstaan 

van Tarrenz is voor een groot deel te danken aan het 

riddergeslacht Starkenburg die al in de 12e eeuw de 

burcht Altstarkenburg lieten bouwen. Het plaatsje 

met ruim 2650 inwoners is voor een groot deel in 

Reto-Romaanse stijl gebouwd en staat in de regio 

ook bekend als het ‘Hexendorf’. In de 19e eeuw werd 

er een brouwerij gevestigd die ook heden ten dage 

nog het beroemde Oostenrijkse bier Starkenberger 

produceert. Een bezoek aan Knappenwelt Gurgltal, 

waar u het leven van de mijnwerkers in vroeger tij-

den kunt aanschouwen, is zeer de moeite waard. 

Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst in Tarrenz in de late 

namiddag.

2e dag: Deze dag staat er direct een wandeling 

op het programma. Onder deskundige leiding 

wordt een eerste, unieke winterse wandeling ge-

maakt. Het is een belevenis op zichzelf om in een 

winterse coulisse een bergwandeling te maken. 

Het schitterende landschap en de fantastische 

vergezichten zullen ongetwijfeld onuitwisbare 

indrukken bij u achterlaten. 

3e dag: Onder leiding van de chauffeur maken 

we een mooie winterse bustocht richting de Vo-

rarlberg. Afhankelijk van de weersgesteldheid en 

mogelijkheden wordt op enkele plaatsen een 

korte of wat langere pauze ingelast. Bijvoorbeeld 

in het plaatsje Lech of in het stadje Landeck.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het nabij-

gelegen Imst waar u op eigen gelegenheid kunt 

rondkijken, kunt winkelen of bijvoorbeeld een 

bezoek kunt brengen aan museum Haus der Fas-

snacht Museum of museum Im Ballhaus. ’s Mid-

dags maken  we onder deskundige leiding een 

speciale sneeuwschoenwandeling. 

5e dag: Onder leiding van de chauffeur rijden we 

over de Fernpass noordwaarts naar de oude Duit-

se stad Kempten. De geschiedenis van deze stad 

gaat terug tot de tijd van de Romeinen. Kempten 

heeft een zeer mooi oud centrum met beziens-

waardigheden, horecagelegenheden en winkels. 

In de loop van de middag rijden we via een mooie 

route terug naar Tarrenz. 

6e dag: Ook deze dag staat er een wat langere 

winterse wandeling op het programma. De te 

lopen route zal uiteraard heel anders zijn dan de 

wandeling die eerder is gemaakt. 

7e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, Tarrenz verken-

nen of gebruik maken van de faciliteiten van het 

hotel. Liefhebbers kunnen ook een extra winterse 

wandeling maken. Bij voldoende belangstelling 

zal de chauffeur een excursie organiseren. Dit kan 

een winterse rondrit zijn, een bezoek aan Inns-

bruck of misschien Samnaun. Laat u verrassen! 

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangen-

keuze-diner met saladebuffet) 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• 1x koffie of thee met ‘Apfelstrudel’ 

• muziekavond met huismuzikant  

‘Schnegg Hans’ 

• muziekavond met Gurgltaler Mander en 

het Edelweiß Duo 

• 2x winterse wandeling o.l.v. gids 

• sneeuwschoenwandeling o.l.v. gids (incl. 

huur sneeuwschoenen) 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 105,-.

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het bij-

zonder gastvrije Hotel Gurgltaler Hof van 

de familie Happacher. Alle comfortabele 

kamers zijn voorzien van wc, douche of bad, 

balkon of terras, telefoon, televisie. Het hotel 

heeft een lobby, lift, gezellige bar, een sfeer-

vol restaurant, een mooie tuin met terras en 

een sauna met infraroodcabine.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTTARRENZ  |  TIROL  |  OOSTENRIJK

TARRENZ
WINTERWANDELREISPrachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal 

van het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de 
ideale plaats voor een winterse vakantie. Een 
uitstekende verzorging, verrassende excursies, 
unieke winterse wandelingen en sfeervolle mu-
zikale avonden, staan garant voor een onverge-
telijke vakantie.

Vertrekdatum | Tarrenz
Zaterdag 11 maart 2023 8 dagen € 695,-

WINTERWANDELEN

MUZIEK 
Naast muziek van huismuzikant ‘Schnegg 
Hans’ kunt u gedurende de reis optredens ver-
wachten van Gurgltaler Mander en het Edel-
weiss Duo. Muzikanten uit het Zillertal die in 
het volksmuziekcircuit alom bekend zijn.


