
Met vertrouwen op reis!

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

Saksen- Frauenstein
Een leuke 5-daagse bestemming tijdens de
carnavalsdagen

Zin in een 5-daagse reis tijdens de carnaval met verblijf in een
aangenaam zeer goed gewaardeerd 4* hotel, gelegen aan de markt in
Frauenstein? Dan is deze reis naar één van de mooie stadjes in het
Erzgebirge in de Duitse deelstaat Saksen iets voor u. Een
schilderachtig stadje én de geboorteplaats van de orgelbouwer
Gottfried Silbermann, niet voor niets de “Silbermannstadt” genoemd.
Het pittoreske stadje is gelegen op de grote hoogtes van het
Erzgebirge, ontdek het tijdens de mooie excursies met onze ervaren
gids!

Dag 1 - Heenreis

Limburg – Frauenstein

Vanuit de door u gekozen opstapplaats brengt onze comfortabele
touringcar u veilig en relaxt naar uw logeeradres voor de komende 4
nachten. De reis wordt hier en daar onderbroken voor een kopje
koffie. In de namiddag arriveert u in hotel Goldener Stern

5 dagen vanaf
€ 445,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

4 nachten in 4* hotel Goldener Stern
in Frauenstein

Begroetingsdrankje

4 x ontbijtbuffet

3 x 3-gangen menu & 1 x
Ertsgebergte buffet

Begeleide wandeling door
Frauenstein (indien de tijd het
toelaat)
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(www.goldener-stern-frauenstein.de. Begroeting met een drankje.
Indien de tijd het toelaat een begeleide wandeling door Frauenstein.
Vanavond gaat u aan tafel voor het 3-gangen diner.

Dag 2 - Ertsgebergte en Bimmelbahn

Per bus en “Bimmelbahn” door het Ertsgebergte 

Na het ontbijt meldt zich een gids bij de groep en wacht u een
prachtige rit door (het nog winterse?) Ertsgebergte. Hij vertelt u alles
over zijn “Heimat”. U komt in het bergstadje Annaberg waar zich de
mooie Gotische Anna-kerk bevindt. Uiteraard brengen we ook een
bezoek aan de kerk. Per “Bimmelbahn” reist u verder naar
Oberwiesenthal en de Fichtelberg – de hoogste berg van Oost-
Duitsland. Natuurlijk wordt alles in geuren en kleuren toegelicht door
uw gids. Diner in het hotel. Na het diner wordt u verrast met
een Feuerzangenbowle, een traditionele Duitse geflambeerde
“Punch” en verhalen over het Ertsgebergte.

 

 

 

 

Dag 3 - Dresden

Dresden

Na het ontbijt meldt zich een gids bij de groep en gaan we op weg
naar Dresden. U leert Dresden kennen tijdens een stadstour of
wandeltocht. De dag staat in het teken van de Saksische kunst- en
cultuurmetropool Zwinger, Semperoper, Frauenkirche of de Groene
Kluis. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die op deze dag bezichtigd
kunnen worden. Daarna heeft u nog vrije tijd om Dresden op eigen
gelegenheid te ontdekken. In de namiddag terug naar het hotel.
Diner in hotel

Dag 4 - Rit per arrenslee

Rit per arrenslee

Na het ontbijt weer een leuke dag! U stapt lekker ingepakt in een
arrenslee voor een sfeervolle rit door een prachtige omgeving. Geniet!
Vanavond verrast de hotelier u met een Ertsgebergte buffet met
aansluitend een Boheemse avond met muziek en dans!

1 x Boheemse avond met muziek en
dans

Hele dag excursie met gids door het
Ertsgebergte

Bimmelbahn van Cranzahl naar
Oberwiesenthal en Fichtelberg

Hele dag excursie met gids naar
Dresden

Rit per arrenslee

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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Dag 5 - Terugreis

Frauenstein – Limburg

Nog een laatste keer ontbijten en afscheid van ons hotel. Dee
terugreis wordt onderbroken met enkele stops voor koffie/lunch
(exclusief reissom) en de benen te strekken. Tegen de avond bent u
terug op Limburgse bodem

Hotelinformatie

Goldener Stern ****

U verblijft in dit fantastisch gewaardeerde (9.2!) 4* familiehotel op
basis van halfpension. Gelegen in het centrum van Frauenstein op 2
min. lopen van de burcht. Verder in het hotel aanwezig: een lift,
gemoedelijk restaurant & bar en een wellness met sauna voor de
ontspanning.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://www.goldener-stern-frauenstein.de/
Hotel adres: Markt 22, 09623 Frauenstein, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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