5 DAAGSE WANDELREIS

HOTEL
SCORE

VERTREK OP MAANDAG 27.09.2021
TERUG OP VRIJDAG 01.10.2021
City Hotel am CCS Suhl, Thuringer wald
Thüringer wald, is “Duitsland in het klein”. Indrukwekkende
burchten en kastelen, historische steden als Weimar en
Eisenach en een rijke culturele geschiedenis. Literaire
kunstenaars Goethe en Schiller voelden zich thuis in
Thüringen en schreven hier hun mooiste teksten. De regio is
doordrenkt met de culturele erfenis van Luther en Bach.
Voeg hier de natuur aan toe, met kronkelende rivierdalen,
duizend bergen en eeuwenoude bossen en het plaatje is
compleet. Ga mee met onze ervaren wandelgids die u deze
verrassende plekjes laat zien en geniet van al het moois dat
Thüringen te bieden heeft.
Dag 1 (Maandag 27.09.2021) Hheenreis via Eisenach
Vanaf de opstapplaatsen rijden we via de Duitse snelwegen
richting Thüringen. In de middag maken we een stop in
Eisenach, de geboorteplaats van Johann Sebastian Bach.
Deze stad is vooral bekend vanwege de ‘Wartburg‘ waar
Maarten Luther het Nieuwe Testament heeft vertaald. Deze
burcht, gelegen op een heuvel van 441 meter hoogte, torent
hoog boven de stad uit. Aansluitend rijden we naar ons hotel
in Suhl, waar we aan het begin van de avond zullen arriveren.
Nadat u uw koffers naar uw kamer heeft gebracht, staat het
diner voor u klaar.
Dag 2 (Dinsdag 28.09.2021) Weimar en Buchenwald
Na het ontbijt vertrekken we met onze ervaren wandelgids
richting Weimar om daar de streek met zijn mooie
hoogtepunten te ontdekken.
In de namiddag neemt de wandelgids ons mee voor een
verrassende tocht in het “buchenwald”.
U zal beamen dat dit een prachtige streek is.

8.5 / 10

Dag 3 (Woensdag 29.09.2021) Natuurtocht Thüringer Woud
en Schmalkalden
Suhl ligt aan de voet van de hoogste berg van het Thüringer
Woud: de bijna 1.000 meter hoge Grosser Beerberg. Het
vormt de perfecte startlocatie voor een schitterende tocht
door het natuurpark Thüringer Woud, een gebied dat zich
kenmerkt door bergen, valleien, meren en dichte bossen,
afgewisseld met verscholen dorpen en burchten. Onderweg
geniet u van de schitterende vergezichten en zullen
uiteraard diverse stops worden gemaakt. De laatste stop zal
in het gerestaureerde vakwerkstadje Schmalkalden zijn.
Bezienswaardigheden zijn het middeleeuwse Raadhuis, de
Laatgotische hallenkerk St. Georg waar Luther preekte, het
Classicistisch hoogovencomplex Neue Hütte en de Slotkapel
met een meer dan 400 jaar oud orgel.
Dag 4 (Donderdag 30.09.2021) Wandeling in en rond Erfurt
Na het ontbijt vertrekken wij naar de voormalige Oost-Duitse
stad Erfurt. Deze stad is de hoofdstad en tevens de grootste
plaats van Thüringen. In de binnenstad kunt u een
stadswandeling o.l.v. een gids maken. We komen langs
fantastische monumenten, zoals de Dom Severikerk en de
Kramerbrücke. Op deze brug vindt u in de voor- malige
woonhuizen diverse winkeltjes. ’s Middags heeft u de
gelegenheid de ‘Tuinen van Erfurt’ te bekijken.
Dag 5 (Vrijdag 01.10.2021) Terugreis via Bad Arolsen
Na het ontbijt verlaten we Suhl. Onderweg maken we nog een
stop in Bad Arolsen om zo onze tocht richting huiswaarts
verder te zetten en terug thuis te komen van een geslaagde
wandelreis.

PRIJS 467 € PP in halfpension; inclusief wandelgids
SINGLE TOESLAG 75 €

