
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt met vers appelsiensap 
op de bus tijdens de heenreis  

>> 1x overnachting in half pension  

>> 1x overnachting incl ontbijt 

Hotel Best Western Plus Palatin 
**** een superior hotel met goede 
beoordeling! 

 

 

>> DO 21.05-ZA 23.05.2020    276 € 

 

 
>> 1 x 1u30 stadsgids Heidelberg 

>> 1 x 50 minuten boottocht met 
solarboot op de rivier de Neckar 

>> toeristen tax 

“Ik heb mijn hart in Heidelberg  
verloren…” 
>> Eén van de topbestemmingen in Duitsland 

>> Historische oude stad aan de mooie Neckar rivier 

"De stad met zijn locatie en zijn omgeving heeft, naar het schijnt, iets  ideaal," schreef 

Johann Wolfgang von Goethe meer dan 200 jaar  geleden in zijn dagboek. En terecht, 

de stad biedt een schat aan zeer indrukwekkende bezienswaardigheden in een be-

heersbare ruimte. Het majestueuze kasteel van Heidelberg hoog boven de oude stad 

bekroont Heidelberg. Dat het al meer dan 300 jaar een ruïne is, doet niets af aan 

zijn charme. Onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad is de meer 

dan 600 jaar oude universiteit, de oudste van Duitsland.  De waterweg wordt dan 

futuristisch: alleen met de kracht van de zon glijdt het zonneschip over de Neckar.  

Geniet van een prachtig uitzicht op het landschap van Heidelberg met de oude binnen-

stad, de oude brug, het kasteel en de ongeveer 600 meter hoge Königstuhl.  
 

 

 

 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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DUITSLAND/ Heidelberg 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIE PAKKET 23 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  DONDERDAG  21.05.2020 

Al snel bereiken we de Rijn-

Neckar regio met de beroemde 

stad Heidelberg 

Overnachting in hotel Best Wes-

tern**** 

DAG 3  ZATERDAG 23.05.2020 

Terugreis met een tussenstop 

in de prachtige stad Mainz. 

 

DAG 2  VRIJDAG  22.05.2020 

De gids neemt ons mee op pad 

door de mooie oude stad van 

Heidelberg. Boottocht op de 

Neckar 

Overnachting in hotel Best Wes-

tern**** 

 

Eén van de  

topbestemmingen in  

Duitsland  

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 


