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

Bad Soden-Salmünster
Maak kennis met Frankfurt, Seligenstadt,
Limburg a/d Lahn, Koblenz & de Spessart

Een nieuwe bestemming in Duitsland, ideaal voor onze gasten welke
een paar gezellige dagen willen doorbrengen. Dat kan in 2019 in het
mooie 4* Kress hotel (www.hotel-kress.de) in Bad Soden Salmünster,
op ca. 370 km vanaf de Duitse grens. Uw kamer is voorzien van alle
faciliteiten: douche, toilet, föhn, telefoon, radio, tv en gratis WIFI.
Verder beschikt het hotel over een lift, mooi restaurant, gezellige bar
en wellness faciliteiten. U gaat dagelijks op pad en maakt o.a. nader
kennis met de fascinerende stad Frankfurt. Maar ook met mooi
Seligenstadt, Limburg an der Lahn en Koblenz. Bovendien maakt u
een uitgebreide rondrit met gids door de Spessart.

 

Dag 1 - Limburg – Limburg an der Lahn – Bad
Soden

Vertrek uit de door u gekozen opstapplaats. Onze comfortabele

5 dagen vanaf
€ 469,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

4 nachten in 4* Kress hotel in Bad
Soden op basis van halfpension

Bezoek Limburg an der Lahn

Wandeling met gids Bad Soden

Halve dagexcursie met gids
Seligenstadt

1 x koffie met gebak

Hele dagexcursie met gids door de
Spessart
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touringcar brengt u via een tussenstop in het historische Limburg an
der Lahn naar Bad Soden Salmünster waar u logeert u in het 4*
Kresshotel. U wordt ontvangen met een begroetingsdrankje. Na het
inchecken maakt u met een gids een wandeling door het mooie
historische centrum van Bad Soden – Salmünster. Vanavond gaat u
aan tafel voor het avondeten, dagelijks bestaande uit een dinerbuffet.

Dag 2 - Seligenstadt

Deze halve dagexcursie met gids, die u veel over de omgeving vertelt,
brengt u uiteindelijk naar SELIGENSTADT. Hier staat de Abdij
van Seligenstadt, ooit een Benedictijnenabdij (daterende uit 815!) die
tot 1803 heeft bestaan. Toen werden alle abdijen in deze streek
opgeheven… De gebouwen bestaan echter nog steeds en werden
gerestaureerd. Ook de basiliek is nog aanwezig. Het abdijcomplex
(Klosterstadt) bestaat tegenwoordig uit fraai onderhouden
kloostertuinen, een ensemble van gebouwen in barokstijl, een
gereconstrueerde molen uit 1574, het paleis uit 1699 met fraai
interieur, fonteinen, beelden etc. Vanmiddag bent u terug in het hotel
en wordt u getrakteerd op “Kaffee & Kuchen”. Vrije tijd en vanavond
dinerbuffet in het hotel.

Dag 3 - Spessart rondrit

Na het ontbijt meldt zich een Duitssprekende gids in het hotel. En
gaat u vandaag een hele dag op pad door de mooie Spessart,
Duitslands grootste aaneengesloten bosgebied. Dat doorspekt wordt
met leuke en bezienswaardige stadjes en dorpen. Bijv. Lohr am Main
en het renaissance “wasserschloss” Mespelbrunn Een en ander wordt
voorzien van deskundig commentaar. Tegen de avond bent u terug in
het hotel voor het diner.

Dag 4 - Frankfurt & Sachsenhausen

Geniet van het uitgebreide ontbijt-buffet en stap dan in de bus voor
een bezoek aan de prachtige stad Frankfurt, gelegen op een klein
uurtje rijden. Daar aangekomen komt een gids in de bus en maakt u
een uitgebreide stadsrondrit vol uitleg over deze fascinerende
wereldstad. Aansluitend krijgt u vrije tijd in het mooie oude
stadscentrum. Aan het eind van de middag laat de chauffeur u ook
nog kennismaken met een bijzonder stadsdeel: Sachsenhausen. Hier
ziet u een heel ander stukje Frankfurt en is het goed toeven in een
van de vele horecagelegenheden. Na deze korte kennismaking
brengt de bus u terug naar Bad Soden Salmünster. Diner.

 

Dag 5 - Bad Soden – Koblenz - Limburg

Excursie en rondrit met gids door
Frankfurt & bezoek Sachenhausen

Bezoek Koblenz

Hoteltax

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen.

Minimum aantal deelnemers: 16

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie:  2 March 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 2

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=2758


Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

De laatste dag. Ontbijten, uitchecken en dan op weg naar Limburg.
Maar niet rechtstreeks, want onderweg bezoekt u nog het altijd
levendige Koblenz waar u enkele uren vrije tijd krijgt in de altijd
gezellige binnenstad. In de namiddag begint de definitieve thuisreis.

Hotelinformatie

Kress ****

Het mooie 4* Kress hotel in Bad Soden Salmünster is gelegen op ca.
370 km vanaf de Duitse grens. Uw kamer is voorzien van alle
faciliteiten: douche, toilet, föhn, telefoon, radio, tv en gratis WIFI.
Verder beschikt het hotel over een lift, mooi restaurant, gezellige bar
en wellness faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 45,-

Hotel website: http://www.hotel-kress.de/
Hotel adres: Sprudelallee 26 D-63628 Bad Soden-Salmünster
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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