GASTRONOMISCH
WEEKEND
Za 17.11.2018 – Zo 18.11.2018
2 dagen
Hotelovernachtingen:
5 gangen gastronomisch diner
1 x overnachting in hotel Loreley
uitgebreid ontbijtbuffet
1 x drie gangen middagmaal
comfortabele kamer met douche of bad en WC
Prijs: 175 €

09u00 Lommel garage ‐ 09u15 Overpelt ziekenhuis ‐ 09u20 Neerpelt station ‐ 09u30 Achel Quatre Bras ‐ 09u35
Hamont Axa Bank ‐ 09u50 Bree Colruyt ‐ 10u00 Kinrooi pleintje
Wij zijn trots u een uitstekend hotel aan te bieden voor ons gastronomisch weekend.
Het Rheinhotel Loreley‐Superior ligt in een van ede mooiste regio’s van Duitsland. Het is centraal gelegen in het
centrum van de stad, direct aan de riiver de Rijn. Elke kamer is uitgerust met een televisie en eigen badkamer.
Op het grote terras met uitzicht op de rivier of in de gezellige lobbybar kunt u heerlijk ontspannen.
In de nabije omgeving vindt u vele restaurants en winkels en recreatiemogelijkheden.
Deze accommodatie heeft ook één van de best beoordeelde locaties in Köningswinter ! Gasten geven het een hogere
score dan aan andere accomodaties in de buurt. Dineren doen we onder begeleiding van een meesterlijke kok met
internationale gerechten en specialiteiten uit de streek. S’avonds kan u zich vermaken in het café van het hotel of in
één van de talrijke cafés in de omgeving. s’Ochtends wordt er een overvloedig ontbijtbuffet geserveerd. Avondmaal
gastronomie 5 gangen en overnachting

Dag 1 ( ZATERDAG 17.11.2018 ): ONDERWEG BIEDT BENELUX CARS U 1X GRATIS KOFFIE MET VERRASSINGSGEBAK
We vertrekken vanuit de door u gekozen opstapplaats en rijden zo naar Vaals als tussenstop
daarna verder naar onze bestemming...Köningswinter. Aankomst is voorzien in de namiddag. Bij
aankomst kan u zich eerst installeren in het hotel en daarna gaan we een mooie boottocht
(+/‐15€) maken op de Rijn naar Linz, daar heeft u dan de mogelijkheid om het stadje te verkennen
waarna we terugkeren naar ons verblijfshotel. Daar staat om 19u00 een heerlijk verzorgd, met veel
liefde gemaakt, 5 gangen menu klaar. Een avondje relaxt genieten !

Dag 2 ( ZONDAG 18.11.2018 ):
Na een rijkelijk ontbijt is er een bezoek gepland bij Sea Life Koningswinter (+/‐ 10 €).

Vooraleer we terug met de bus vertrekken nog eerst een heerlijk 3 gangen
middagmaal, daarna huiswaarts.
NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan.

