4 DAAGSE HERFSTE IN
HET ZWARTE WOUD

HOTEL
SCORE

8.9 / 10
VERTREK OP MAANDAG 11.10.2021
TERUG OP DONDERDAG 14.10.2021
INBEGREPEN
>> Een hotel met prima beoordeling
>>Een voortreffelijk heerlijke keuken, dit zal u zeker beamen !!
Het Zwarte Woud, een magische naam voor een aan de grootste koekoeksklok van de wereld in
echt vakantieoord, waar het aangenaam toeven Triberg. Daarna bezoeken wij Freudenstadt met
is en waar telkens weer iets anders te beleven zijn grootste marktplein van Duitsland.
is. Zij die het reeds bezochten, verlangen om er Vervolgens bussen wij naar het sprookjesachtige
terug te keren en ontdekken er ook steeds bergmeertje, de Mummelsee en aansluitend
nieuwe dingen. Een streek die alle maken wij een wandeling langs de prachtige
mogelijkheden in zich draagt: prachtige watervallen van Allerheiligen.
wandelingen, wondermooie uitstappen en DAG 3 (WOENSDAG 13.10.2021)
altijdgroene bossen….
Deze voormiddag bezoeken we Freiburg. Het
Namen zoals Baden-Baden, Freudenstadt, oude stadscentrum wordt beheerst door de
Freiburg en Triberg zijn oude bekenden. De gotische toren van de Freiburger Münster. In de
folklore en de gemoedelijkheid van de mensen namiddag rijden we door het Hochschwarzwald
dragen ertoe bij dat u van een onvergetelijke en houden een korte stop op de Feldberg om zo
vakantie kunt genieten. We verblijven in onze weg richting hotel terug in te zetten om te
Simonswald, gelegen in het hartje van het kunnen genieten van de landelijke omgeving.
Zwarte Woud in een adembenemende omgeving DAG 4 (DONDERDAG 14.10.2021)
in een hotel met een uitmundende goed Na het ontbijt nemen wij je mee voor een
ommetje doorheen de Elzas. Daar bezoeken we
keuken !!
DAG 1 (MAANDAG 11.10.2021)
het sprookjesachtige Kaysersberg. Daarna
We rijden met een vrijblijvende tussenstop in verder huiswaarts
Koblenz naar het prachtige Schwarzwald.
DAG 2 (DINSDAG 12.10.2021)
Wij toeren vandaag door het noorden van het
Zwarte Woud. Eerst maken wij een korte stop

PRIJS 399 € PP in half pension
SINGLE TOESLAG 64 €

