
 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

ELZAS & VOGEZEN 
Vr 10.05.2019 - Di 14.05.2019 

5 dagen 

Hotelovernachtingen:   

3 x overnachting in half pension in hotel Bristol *** 

1 x overnachting in kamer en ontbijt in hotel Bristol *** 

1 x 3 gangen middagmaal in typisch restaurant in Strassbourg 

1 x gehele dag gids in de Vogezen 

1 x bezoek aan kaasmakerij met proevertjes 

1 x “melker essen” bij een lokale boerderij 

1 x inkom bij Automobiel museum in Mulhouse 

1 x gehele dag gids in Strassbourg  

toeristentax 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

Prijs:  566 €  inbegrepen uitstappenpakket twv 75 €     single toeslag = 25 €/n 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dag 1 ( VRIJDAG 10.05.2019 ):   

We vertrekken vanuit Lommel en rijden 

zo richting Luxemburg – Colmar naar 

Mulhouse (600 km).  Omstreeks 16u00 

komen we aan bij ons verblijfshotel 

waarna de kamerindeling , avondmaal 

en overnachting in ons verblijfshotel.  

 

Dag 2 ( ZATERDAG 11.05.2019 ): Vogesen-kaasboerderij met proevertjes-een typisch middagmaal  

 Na een heerlijk ontbijt neemt een gids ons mee voor een tour door de Vogezen.  De “Route des 

Crêtes” Een bergweg die is aangelegd tijdens de Eerste 

Wereldoorlop. Deze mooie tocht door de Vogezen begint bij de 

”grand ballon”, de met 1423 m hoogste Vogezen top.  In de 

charmante stad Le Valtin kan u rond middagtijd in één van de 

aangename gasthoven  

een “melkeressen”, een typisch gerecht van de boeren proeven.  

Ook brengen we een bezoek aan hun kaasmakerij met uiteraard  

wat proevertjes.  Daarna volgen we de route verder om zo Col de la Schlucht te bereiken, een 1159 m 

hoge berpas. Hier heeft u een indrukwekkend uitzicht      

Dag 3 ( ZONDAG 12.05.2019 ): Mulhouse & Colmar-automobielmuseum  

 Na het ontbijt rijden we de wondermooie plek in het 

drielandenpunt Mulhouse. De stad geniet van  

de reputatie “centrum van de technische musea in 

Europa” U kan er een vrijblijvend bezoek brengen aan het 

stofdrukmuseum, het textielmuseum of het nationale 

automobielmuseum.  Het nationale automobielmuseum 

is wereldberoemd voor zijn prachtige collecties. Meer dan 

400 zeldzame wagens worden tentoongesteld in een 

oppervlakte van 20.000 m². Mulhouse, deze schitterende 

stad heeft ook een mooi historisch centrum.  Er bevinden 

zich hier vele vakwerkhuizen in fleurige kleuren.  U bent vrij om Colmar verder te verkennen.   

Dag 4 ( MAANDAG 13.05.2019 ): Strassbourg-3 gangen middagmaal in Strassbourg 

Onder leiding van een stadsgids maken we een rondrit door 

Strassbourg en bekijken we onder meer de rijk versierde 

kathedraal Notre Dame.  Hier ziet u straatmuzikanten en 

mimespelers hun act opvoeren. ’s Middags trakteren wij u op 

een 3 gangen middagmaal in een typisch restaurant in 

Strassbourg. Vele vakwerkhuizen en smalle straatjes zullen u 

bekoren.  

Dag 5 ( DINSDAG 14.05.2019 ):   

Een prachtige ontdekking zit er weeral op en rijden met verschillende stops onderweg weer terug  

naar onze heimat. 
NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan. 


