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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Saarland- Saarlouis | Carnaval
5-daagse excursiereis in het mooie Saarland

Het Duitse SAARLAND is een gebied dat wellicht wat onbekender is
maar dat veel te bieden heeft en door de ligging ook een
mooie uitvalsbasis is om de Franse grens (20 minuten) over te gaan.
Uw verblijfplaats is SAARLOUIS, een mooie historisch stadje (ca.
35.000 inwoners) gelegen aan de rivier de Saar. De naam refereert aan
de rivier en Louis aan de Franse koning Lodewijk XIV, wordt daarom
ook wel de stad van de zonnekoning genoemd. Hier logeert u in het
prima 3* PLUS hotel Victor’s Residenz hotel Saarlouis in kamers die
voorzien zijn van alle faciliteiten. In het restaurant geniet u dagelijks
van ontbijt- en diner (buffet) en verder zijn er een bar, sauna en
fitness- mogelijkheden. Het gezellige centrum van Saarlouis ligt op
loopafstand. Dagelijks zijn er uitstapjes voorzien en ook tijdens
de heen- en terugreis brengen wij u naar een interessante
bestemming. U bezoekt Luxemburg stad, Metz, Saarlouis, Saarburg,
Saarbrücken en Trier. Dat betekent vijf dagen vakantie voor diegenen
die liever niet tijdens de drukke carnavalsdagen in Limburg blijven.

 

5 dagen vanaf
€ 498,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

4 nachten in 3* Victor’s Residenz
Saarlouis (www.victors.de)

4 x ontbijt

4 x 3-gangen diner

Rondrit met gids in de stad
Luxemburg

Rondrit/wandeling met gids in Metz

Halve dagexcursie met gids in
Saarbrücken
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Dag 1 - Vrijdag 1 maart

Via de stad Luxemburg naar Saarlouis

Vertrek per luxe touringcar vanuit de door u gekozen opstapplaats.
Het eerste doel is de trotse stad LUXEMBURG. Wij maken hier met
gids een uitgebreide stadsrondrit, er is enige vrije tijd. In de namiddag
rijden we naar Saarlouis. Na de sleutel-verdeling in hotel Victor’s
Residenz (www.victors.de) gaat u aan tafel.

Dag 2 - Zaterdag 2 maart

Metz

Na het ontbijt brengen we u naar het mooie Metz. Net over de grens
en u bent helemaal in Franse sferen. Kathedraal St. Etiènne met
prachtige glas-in-lood ramen (o.a. van Marc Chagall) is hét baken van
de stad. Tijdens een rondrit/wandeling met gids gaat u de
belangrijkste bezienswaardigheden zien; o.a. de overdekte markt, de
Port des Allemands, een gigantisch kasteel, de stadspoort, de Place St.
Louis etc. Daarnaast kan de echte kunstliefhebber een bezoek
brengen aan Centre Pompidou, de futuristische kunsttempel die
sinds 2010 een enorme toeristisch trekpleister voor de stad is.

Dag 3 - Zondag 3 maart

Saarburg, Mettlach, Villeroy & Boch 

Ontbijten en dan naar het idyllische stadje Saarburg. Geniet hier van
speelse vakwerkgevels, leuke bruggetjes, vissersschippershuisjes, de
oude kerk met een toren uit de 16e eeuw en de bekende waterval! Hier
heeft u ruim vrije tijd voordat de bus u ophaalt om naar Mettlach te
rijden. Hier bezoekt u de bijzondere wereld van Villeroy & Boch. Na dit
bezoek brengen we u terug naar Saarlouis. Diner.

 

Dag 4 - Maandag 4 maart

Ochtend vrij in Saarlouis daarna rondleiding in Saarbrücken.

Vanochtend heeft u tijd om rond te kijken in uw verblijfplaats. Rond
de middag brengen wij u naar Saarbrücken, hoofdstad (ruim 79.000
inwoners) van de Duitse deelstaat Saarland. Universiteitsstad en
cultureel en economisch hart van de streek. Middeleeuwse stad met
een barok aangezicht op beide oevers van de Saar. Een gids voert u
langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Daarna is er vrije tijd
bijvoorbeeld voor een bezoek aan het huidige slot – met zijn

Bezoek Trier

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Dossierkosten

Fooien

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25
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ongewone vormgeving – an Gottfried Böhm (gratis toegang) dat
herinnert aan het vroegere duidelijk grotere barokkasteel van
Friedrich Stengel. Of gaat u liever naar Historisch Museum Saar, dat
toegang geeft tot een onderaardse vesting met omlopen en
kazematten uit de middeleeuwen en de renaissance.

Dag 5 - Dinsdag 5 maart

Thuisreis via Trier.

Na het ontbijt gaan de koffers in de bus en begint de thuisreis. Maar
die wordt nog uitgebreid onderbroken door een bezoek aan de
oudste stad van Duitsland Trier. De uit de Romeinse tijd stammende
Porta Nigra is dan ook wereldberoemd. Hier krijgt u vrije tijd om te
lunchen, te shoppen of een ritje met het toeristentreintje te maken. In
de namiddag volgt de definitieve thuisreis.

Hotelinformatie

Victor’s Residenz ***

Hier logeert u in het prima 3* Plus Victor’s Residenz hotel Saarlouis in
kamers die voorzien zijn van alle faciliteiten. In het restaurant geniet u
dagelijks van ontbijt- en diner (buffet) en verder zijn er een bar, sauna
en fitnessmogelijkheden. Het gezellige centrum van Saarlouis ligt op
loopafstand.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 85,-

Hotel website: https://www.victors.de/
Hotel adres: Victor's Residenz-Hotel Saarbrücken, Deutschmühlental,
Saarbrücken, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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