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Schwarzwald | Kerstreis
6-daagse kerstexcursiereis naar het Zwarte
Woud

De 6-daagse kerstreis 2018 brengt u naar Ottenhöfen in het
noordelijke deel van het Zwarte Woud. Hier logeert u in het gezellige
familiehotel Pflug, in het zogeheten “Luftkurort” Ottenhöfen op
pakweg 450 km vanaf de Limburgse grens. Hotel Pflug is zo’n typisch
logeeradres waar het u aan niets zal ontbreken. Uw kamer is voorzien
van alle faciliteiten (bad/douche, toilet, telefoon, tv). Verder beschikt
het hotel over een lift, gezellig restaurant én bar, intieme “kamin-
stube” én zijn er wellness-mogelijkheden, sauna en een zwembad. U
verblijft hier 5 nachten op basis van halfpension en gaat vrijwel elke
dag op pad. Bijvoorbeeld naar Freudenstadt, Baden-Baden,
Straatsburg, de winterse Elzas en door noordelijk en midden
Schwarzwald.

 

 

Dag 1

6 dagen vanaf
€ 575,- p.p.
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Zondag 23 december:
Limburg – Ottenhöfen (ca. 450 km)
Vertrek uit de door u gekozen opstapplaats. Wij adviseren u om voor
deze eerste reisdag een lunchpakketje mee te nemen. In de bus zijn
warme en koude drankjes verkrijgbaar. In de namiddag arriveert u in
Ottenhöfen. U wordt begroet in hotel Pflug (www.hotel-pflug.de) met
‘original Schwarzwälder Kirschwasser’. Na de kamerverdeling kunt u
in het dorp Ottenhöfen nog even op verkenning gaan. Vanavond is er
rondom het diner een gezellige folklore-avond met Luigi gepland. En
snoept u van Gebäck & Glühwein.

Dag 2

Maandag 24 december:
Baden-Baden & Pforzheim
Na het ontbijtbuffet brengen bij u naar het mondaine Baden Baden
waar u zelf een indruk kunt opdoen en ergens een kopje koffie kunt
drinken. Via Pforzheim, met middenin deze “goud”stad een sfeervolle
ijsbaan, brengen wij u op tijd terug naar het hotel om u voor te
bereiden op het smakelijke, feestelijke kerstbuffet. Anders dan bij ons
is Heilige Avond in Duitsland de belangrijkste “kerstdag”. Er is
vanavond gelegenheid om een kerstviering in de kerk (gelegen op
pakweg 100 meter van het hotel) te bezoeken.

Dag 3

Dinsdag 25 december, 1e kerstdag:
Excursie Noordelijke Schwarzwald met bezoek Freudenstadt
Na genoten te hebben van het ontbijtbuffet neemt onze chauffeur u
mee voor een rit door het noordelijke deel van het Zwarte Woud. In
het mooie Freudenstadt is een rondleiding met gids gepland.

Via een panoramaroute langs de Mummelsee bent u in de namiddag
terug in het hotel. Diner in het hotel.

Dag 4

Woensdag 26 december:
Excursie Straatsburg
Na het ontbijt neemt onze chauffeur u mee naar het mooie
Straatsburg. Hoofdstad van de Elzas en samen met Brussel zetel van
het Europees parlement. Een gids neemt u mee door deze
eeuwenoude universiteitsstad met talrijke romantische bruggen en
schitterende kathedraal. Hij/zij zal u ter plaatse tijdens een
rondrit/wandeling alles over deze bijzondere stad vertellen.
Aansluitend vrije tijd.

Dag 5
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Donderdag 27 december:
Excursie Elzas in kerstsfeer
Hele dagtocht naar de prachtige Elzas in winterse sferen. Een mooie
route voert u langs en naar de belangrijkste bezienswaardigheden.
Onze chauffeur vertelt honderduit over dit bijzondere gebied en laat u
de mooiste dorpjes en stadjes zien. Bij “thuis”komst in de namiddag
wordt u getrakteerd op koffie met Schwarzwalder kirschtorte”.

Dag 6

Vrijdag 28 december:
Ottenhöfen – Trier – Limburg
Ontbijten, uitchecken en begin van de thuisreis. U maakt nog een
uitgebreide tussenstop in alweer zo’n mooie Duitse stad: Trier. Hier,
met alles nog in kerstsfeer, heeft u enige vrije tijd en gelegenheid tot
lunchen. In de namiddag volgt de definitieve thuisreis, en bent u
tegen de avond terug in uw Limburgse opstapplaats.

Hotelinformatie

Hotel Pflug

Hotel Pflug is zo’n typisch logeeradres waar het u aan niets zal
ontbreken. Uw kamer is voorzien van alle faciliteiten (bad/douche,
toilet, telefoon, tv). Verder beschikt het hotel over een lift, gezellig
restaurant én bar, intieme “kamin-stube” én zijn er wellness-
mogelijkheden, sauna en een zwembad.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 60,-

Hotel website: https://www.hotel-pflug.de/
Hotel adres: Hotel Pflug Ottenhöfen i. Schw., Allerheiligenstraße,
Ottenhöfen im Schwarzwald, Duitsland
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