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

>> 2 x overnachting in half pension 
in Hotel Lindner Congress Cottbus 
**** 

>> 1 x overnachting incl ontbijt in 
Hotel Lindner Congress Cottbus 
**** 

 

 
>> ZO 05.04-WO 08.04.2020    399 € 

 

 
>> 1 x 4u durende 
“kahnfahrt” (boot) tocht met tus-
senstop bij een typisch historisch 
gastenhuis 

>> 1 x Spreewald avond met buffet 
in Folklore restaurant in Lehde met 
daarna een romantische boottocht 
richting hotel 

>> 1 x  tocht met toeristentreintje 

>> toeristen tax 

Het stromende landschap Spreewald 
>> Een romantische boottocht 

>> Onvergetelijke avond ervaring  in Spreewald stadje Lehde 

In het zuidoosten van Brandenburg strekt zich een sprookjesachtig uit in lagune 

stijl landschap met een waternetwerk van bijna 1000 kilometer. Dit voor middel 

Europa unieke landschap bracht Spreewald omstreeks 1990 de titel “unesco 

wereldkultur”.  Als men de benaming Spreewald hoort, denkt men aan kwark-

taart en aardappelen in de schil maar vooral de bekende Spreewald augurken.  

Hier worden volkstradities nog beleeft en post gedeeltelijk met de bekende 

“kahn bootjes” bezorgt.   Een tocht op de Spree riviertjes mag natuurlijk 

niet ontbreken.  Weelderige fauna en flora, aardsgezinde wouden en riet 

bedekte boerderijen, al dit wacht op u, terwijl de vaar man leuke anekdotes 

verteld.  Na een leuke tochtje in Lehde met het toeristentreintje wacht u 

een heerlijke ervaringsavond met een typisch Spreewald buffet.  Spreewald, 

een verborgen schat in Duitsland. 

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

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIE PAKKET 60 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  ZONDAG 05.04.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend 

naar het prachtige Spreewald 

met een stop in Hannover. 

Overnachting in uitstekend 

hotel in Cottbus **** 

DAG 3  DINSDAG 07.04.2020 

Vandaag maken we een unieke 

“kahnfahrt” door het sprookjesach-

tige landschap, genieten van een 

spreewald buffet en treintochtje.  

Overnachting in uitstekend hotel in  

Cottbus**** 

DAG 2  MAANDAG 06.04.2020 

Vrijblijvend bezoek aan de 

stad Bautzen en de postkoets-

stad Cottbus. 

Overnachting in uitstekend 

hotel in  Cottbus **** 

DAG 4  WOENSDAG 08.04.2020 

Terugreis huiswaarts met onderweg  

vrijblijvende stops. 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 

Volle kaart = 40 € korting 


