
REISFEITEN
Reis code:  R63Z/B    
Bestemming: Duitsland / Bad Soden-Salmünster  
Reisdata: 2 t/m 6 maart 2019 
Reisduur: 5 dagen
Reissom: E 469,-       
Toeslag 1 persoonskamer: E 50,-
Deelnemers minimaal / maximaal: 20 / 40 personen
4* Kress Hotel in Bad Soden - Salmünster
    
INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar en toilet. 
Overnachting in 2-persoonskamers voorzien van bad of 
douche en toilet. Verzorging op basis van half pension 
(ontbijt en diner). Hotel Tax. Excursies en gidsen en 
S&S-reisleiding. NIET INBEGREPEN Lunches  en drank. 
Entrees. Kosten taxiservice (E 20,- p.p.) zijn optioneel. 
Bijdragen garantiefonds GGTO en Calamiteitenfonds 
(E 17,50) en verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke 
aard. GOED OM TE WETEN Plaatsreservering is bij deze 
reis niet mogelijk. Indien u taxivervoer wenst, gelieve dit 
op te geven bij de boeking. Instapplaats Kerk Heerlerbaan. 

BAD SODEN - SALMÜNSTER
5-daagse busreis 2 t/m 6 maart 2019
Carnavalsreis!

Deze reis is bedoeld voor diegenen die de drukke 
carnavalsdagen willen ontvluchten en ergens anders 
een paar gezellige dagen willen doorbrengen. Dat kan 
in 2019 in het mooie 4* Kress hotel (www.hotel-kress.de) 
in Bad Soden - Salmünster, op ca. 370 km vanaf de Duitse 
grens. Uw kamer is voorzien van alle faciliteiten: 
douche, toilet, föhn, telefoon, radio, tv en gratis WIFI. 
Verder beschikt het hotel over een lift, mooi restaurant, 
gezellige bar en wellness faciliteiten. U gaat dagelijks op 
pad en maakt o.a. nader kennis met de fascinerende stad 
Frankfurt. Maar ook met mooi Seligenstadt, Limburg an 
der Lahn en Koblenz. Bovendien maakt u een uitgebreide 
rondrit met gids door de Spessart. Voor deze reis werken 
we samen met Het Zuiden en Jacobs Reizen. 

REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1. Heerlen - Limburg an der Lahn - Bad Soden                                                                   
Vanuit de opstapplaats bij de kerk van Heerlerbaan 
brengt de comfortabele touringcar ons via een 
tussenstop in het historische Limburg an der Lahn 
naar Bad Soden - Salmünster waar wij logeren in 
het 4* Kresshotel. We worden ontvangen met 
een begroetingsdrankje. Na het inchecken maken wij 
met een gids een wandeling door het mooie historische 
centrum van Bad Soden - Salmünster. Vanavond gaan 
we aan tafel voor het avondeten, dagelijks bestaande 
uit een dinerbuffet.   
                                                               
Dag 2. Seligenstadt 
Deze halve dagexcursie met gids, die ons veel 
over de omgeving vertelt, brengt ons uiteindelijk 
naar Seligenstadt. Hier staat de Abdij van Seligenstadt, 
ooit een Benedictijnenabdij (daterende uit 815!) die tot 
1803 heeft bestaan. Toen werden alle abdijen in deze 
streek opgeheven. De gebouwen bestaan echter nog 
steeds en zijn gerestaureerd. Ook de basiliek is nog 
aanwezig. Het abdijcomplex (Klosterstadt) bestaat 
tegenwoordig uit fraai onderhouden kloostertuinen, 
een ensemble van gebouwen in barokstijl, 
een gereconstrueerde molen uit 1574, het paleis uit 
1699 met fraai interieur, fonteinen, beelden etc. 
In de loop van de middag zijn we terug in het hotel 
en worden we getrakteerd op ‘Kaffee & Kuchen’. 
Vrije tijd en vanavond dinerbuffet in het hotel. 
                                                              
Dag 3. Hele dag-excursie met gids door de Spessart 
Na het ontbijt meldt zich een Duitssprekende gids in 
het hotel. Vandaag gaan we een hele dag op pad door 
de mooie Spessart; Duitslands grootste aaneengesloten 
bosgebied, dat bezaaid is met leuke en bezienswaardige 
stadjes en dorpen. Bijv. Lohr am Main en het renaissance 
“Wasserschloss” Mespelbrunn. Een en ander wordt 
voorzien van deskundig commentaar. Tegen de avond 
zijn we terug in het hotel voor het diner. 
                                                                                                                                                      



Dag 4. Frankfurt & Sachsenhausen 
Geniet van het uitgebreide ontbijtbuffet en stap dan in 
de bus voor een bezoek aan de prachtige stad Frankfurt, 
gelegen op een klein uurtje rijden. Daar aangekomen 
komt een gids in de bus en maken we een uitgebreide 
stadsrondrit vol uitleg over deze fascinerende wereldstad. 
Aansluitend krijgt u vrije tijd in het mooie oude 
stadscentrum. Aan het eind van de middag laat 
de chauffeur ons ook nog kennismaken met een bijzonder 
stadsdeel: Sachsenhausen. Hier zien we een heel ander 
stukje Frankfurt en is het goed toeven in een van de vele 
horecagelegenheden. Na deze korte kennismaking brengt 
de bus ons terug naar Bad Soden Salmünster. 
                                                                                                                                                      
Dag 5. Bad Soden - Koblenz - Limburg 
De laatste dag. Ontbijten, uitchecken en dan op weg 
naar Limburg. Maar niet rechtstreeks, want onderweg 
bezoeken we nog het altijd levendige Koblenz, waar u 
enkele uren vrije tijd krijgt in de altijd gezellige binnen-
stad. In de namiddag begint de definitieve thuisreis.

ga mee
beleef


