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

>> 4x overnachting in half pension in  
superior Hotel Alpenblick **** 
prima hotel met een score van 
8.9/10 

 

>> VR 08.05-DI 12.05.2020    499 € 

 

 
>> 1 x gehele dag gids waarmee we 
de streek gaan verkennen 

>> 1 x 90 minuten grote boottocht 
op het Tegern meer 

>> 1 x  gehele dag “vijf meren tocht” 

>> 1 x bayers lunch voor onderweg 

>> 1 x bayers “Schmankerlbuffet” 

>> toeristen tax 

Het azuurblauwe meren paradijs in 
Oberbayern 
>> Met adembenemende uitzichten net zoals op de prentkaarten 

>> Met origineel Bayerse afscheidsavond 

Groot bergpanorama, glimmende meren, bayerse tradities komt u tegen in het 

azuurblauwe meren paradijs!  Met de fokus tijdens deze reis op de voor alpse 

meren. U ontdekt naast het Tegern meer, ook het Walchen-, Kochel-, Starnber-

ger-, Ammer– en Staffel meer.  Alles uniek, zo’n mooie uitzichten, zo kan u zich 

de azuurblauwe meren voorstellen. In het harten van Oberbayern liggen de 

dorpjes Bad Tölz en Miesbach, hier kan u de typische tradities nog in het spoor 

meemaken.  Naast deze mooie landschappen kan u genieten van heerlijke 

proeverij  en rust, zodat u hier zeker weer naar toe wil komen ! 

Hotel Alpenblick in Ohlstadt 

Het hotel Alpenblick in Ohlstadt biedt genot voor het lichaam, geest en ziel.  Het 

hotel van superior klasse biedt gratis wifi, een restaurant voor ontbijt en avondmaal in 

buffetvorm, een zonnenterras, een grote tuin, kegelbaan, ontspanningsruimte en sau-

na (mits betaling).  Een prima hotel in een prachtige omgeving met een heerlijke keu-

ken ! 

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

DUITSLAND/ Oberbayern 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIE PAKKET 79 € 
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PRACHTIGE AZUURBLAUWE MEREN !! 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  VRIJDAG 08.05.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend  

met onderweg vrijblijvende 

stops. 

Overnachting in hotel  

Alpenblick**** 

DAG 3  ZONDAG 10.05.2020 

grote boottocht op het Tegern 

meer. S’ avonds kan u genieten 

van een bayers Schmankerbuffet 

Overnachting in hotel  

Alpenblick**** 

DAG 5  DINSDAG 12.05.2020 

Terugreis huiswaarts met  

onderweg stops. 

Een prachtige reis ! 

DAG 2  ZATERDAG 09.05.2020 

Op  pad met onze gids naar de 

azuurblauwe meren 

Overnachting in hotel  

Alpenblick**** 

DAG 4 MAANDAG 11.05.2020 

vijf meren tocht met onderweg 

een bayerse lunch 

Overnachting in hotel  

Alpenblick**** 

 

Volle kaart = 40 € korting 


