
REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1. Voerendaal – Wertheim - Ebrach (ca 475 km)                                                                   
Nadat u met ons taxivervoer naar de opstapplaats bent 
gebracht brengt onze comfortabele touringcar ons via 
een tussenstop in Wertheim voor de lunch en wat vrije 
tijd naar ons hotel Klosterbräu. Na de kamerindeling 
volgt het diner. 

Dag 2. Bad Staffelstein en Bamberg met stadsgids 
(ca 135 km) 
In de ochtend bezoeken we de Vierzehnheiligen Basiliek 
in Bad Staffelstein. Deze 18e eeuwse bedevaartskerk is 
een meesterlijk werk van barokarchitectuur. Vervolgens 
rijden we over de glooiende wijnheuvels naar Bamberg, 
een 1000 jaar oude bisschops- en keizerstad. 
We ontmoeten onze Nederlandssprekende stadsgids 
en maken een mooie wandeling. De binnenstad is 
door de vele pleinen, kronkelende steegjes en prachtige 
middeleeuwse gevels één groot openluchtmuseum. 

REISFEITEN
Reiscode:  R68/B     
Bestemming: Duitsland - Beieren  
Reisdata: 22 t/m 26 februari 2020 
Reisduur: 5 dagen
Reissom: € 479 ,-        
Toeslag 1 persoonskamer: € 75,-
Deelnemers min / max: 20 / 40 personen
Historikhotel Klosterbräu Gries
    
INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar en 
toilet. Overnachting in 2-persoonskamers voorzien 
van bad of douche en toilet. Verzorging op basis van 
halfpension (ontbijt en diner). Excursies en gidsen. 
S&S-reisleiding. Taxi service. 
NIET INBEGREPEN Lunches en drank. Entrees. 
Bijdragen garantiefonds GGTO en Calamiteitenfonds 
(€ 17,50 per boeking) en verzekeringen. Uitgaven 
van persoonlijke aard. 

DUITSLAND - BEIEREN 
Frankenland en het Steigerwald  
5-daagse busreis 22 t/m 26 februari 2020
Carnavalsreis!

Een mooie reis bedoeld voor diegenen die de drukke 
carnavalsdagen willen ontvluchten. Dit jaar hebben we 
gekozen voor een eigen reis met alle voordelen van dien. 
Beieren, een stukje Duitsland dat wederom een 
onuitwisbare indruk op u zal maken. Dit unieke gebied 
biedt een combinatie van middeleeuwse stadjes, 
schilderachtige landschappen met een eeuwenoude wijn-
cultuur en vriendelijke mensen. Uw vakantiebestemming 
Ebrach bevindt zich te midden van de bosrijke heuvels van 
het natuurpark Steigerwald en wordt gedomineerd door 
het 12e eeuwse Cisterciënzer klooster met zijn indruk-
wekkende kloosterkerk. Het mystieke Bamberg en het 
historische Neurenberg. Geniet van de glooiende wijn-
heuvels aan de oevers van de rivieren de Main en de Tauber.



Het is dan ook niet voor niets in 1993 door UNESCO 
uitgeroepen tot Werelderfgoed. Met 10 verschillende 
bierbrouwerijen is Bamberg bij uitstek de perfecte stad 
om van een heerlijk biertje te genieten op een van 
de vele terrasjes die de stad rijk is.

Dag 3. Klooster Ebrach en Volkach (ca 50 km)  
Na het onbijt bezoeken we de prachtige kloosterkerk 
en bijbehorend museum van Ebrach, dit onder leiding 
van een Duitssprekende gids (ca. € 6 p.p.). ‘s Middags 
rijden we naar Volkach am Main. U kunt het kleine 
middeleeuwse stadje op eigen gelegenheid verkennen. 
Als afsluiting van de dag brengen wij een bezoek aan 
het wijngoed ‘Rainer Sauer’ voor een wijnproeverij 
(ca. € 15 p.p.)     

Dag 4. Neurenberg met stadsgids (ca 160 km) 
Vandaag brengen we een bezoek aan Neurenberg. 
We bezoeken de stad onder leiding van een 
Nederlandssprekende stadsgids. Na de rondrit 
door de stad, waar we onder andere de gebouwen 
van de Neurenberger Processen zult zien, kunt u 
de stad op eigen gelegenheid bezoeken. De stad 
beschikt over een prachtig centrum binnen de nog 
oorspronkelijke vestigingsmuren. Verken het 
marktplein, de gezellige winkelstraten met terrasjes 
en de historische wijk ‘Handwerkerhof’ met 
middeleeuwse flair. 

Dag 5. Ebrach – Aschaffenburg - Voerendaal  
(ca 475 km) 
De laatste dag. We nemen afscheid van Ebrang en 
ons hotel en dan op weg naar Limburg. Maar niet 
rechtstreeks, want onderweg maken wij nog een stop 
voor een kort bezoek aan Aschaffenburg. Daarna rijden 
we via de Duitse snelwegen terug naar Voerendaal, 
waar de taxi’s klaar staan om u naar huis te brengen.

ga mee
beleef


