
Met vertrouwen op reis!

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

Vier Kerstmis in het Duitse Kassel
Kassel

Deze 7-daagse kerstreis – boordevol interessante excursies- brengt u
naar Kassel gelegen in het hart van Duitsland. De stad waar ooit de
beroemde gebroeders Grimm met hun sprookjesverzameling (o.a.
Doornroosje, Assepoester, Raspunzel) begonnen. Vanuit uw
goed verzorgde hotel laten wij u de mooiste plaatsen en streken in de
omgeving zien, zodat u kunt genieten van deze sfeervolle en
aangename kerstdagen.

 

Dag 1 - Zondag 22 december

Limburg – Kassel

Vanuit uw opstapplaats brengen wij u per luxe touringcar en met de
nodige stops naar Kassel. In de namiddag arriveert u in het hotel.

7 dagen vanaf
€ 665,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar

6 nachten in 4* hotel Gude in Kassel

6 x ontbijtbuffet

4 x dinerbuffet

2x 3-gangen kerstmenu (op 24 en 25
december)
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Vanavond heeft de keukenbrigade een dinerbuffet voor u bereid. Sluit
de avond gezellig af in de bar

Dag 2 - Maandag 23 december

Fritzlar – stadsrondrit Kassel & kerstmarkt

Na het ontbijt brengen wij u naar het historische Fritzlar. Het dom- en
keizerstadje met een schitterend middeleeuws centrum uit de 13e

eeuw. Laat u verrassen! ‘s Middags bent u terug in Kassel en maakt u
om 14.00 uur een rondrit met gids welke u de mooiste
bezienswaardigheden laat zien. Aan het eind- als het donker wordt –
is een bezoek aan de sprookjesachtig verlichte kerstmarkt een
aanrader. Vanavond wederom dinerbuffet in uw hotel.

 

Dag 3 - Dinsdag 24 december

Het land van Doornroosje 

Na het ontbijt staat het eerste deel van de dag in het teken van het
Doornroosje-thema. U maakt een gezellige bustour o.l.v. een lokale
gids door het land van “de schone slaapster”. In de namiddag bent u
weer terug in uw hotel. Op deze Heilige-avond geniet u van een goed
verzorgd en sfeervol 3-gangen diner. Fijne kerstmis!

 

Dag 4 - Woensdag 25 december

1e kerstdag: Edersee en omgeving

Goedemorgen 1e kerstdag! Na het ontbijt nemen wij u mee voor een
hele dagtocht o.l.v. onze lokale gids door het Ederbergland. We rijden
naar het museum der Schwalm, waar een van de grootste
vakwerkhuizen van Hessen te zien is. Er worden ook klederdrachten
uit deze regio getoond. Wist u dat het eerste getekende Roodkapje
een meisje in Schwalmer klederdracht was? In de middag is er deze 1e

kerstdag een mogelijkheid tot lunchen (exclusief reissom) in de
omgeving van Eisenberg. Uw chauffeur en gids zullen u nader
informeren. Na de lunch rijden wij naar de Edersee. Tegen de avond
bent u terug in het hotel. Vanavond gaan we genieten van een
3-gangen kerstmenu.

 

Dag 5 - Donderdag 26 december

Bezoek Fritzlar

Halve dagexcursie o.l.v. Duitstalige
gids Kassel, aansluitend mogelijkheid
tot bezoek kerstmarkt

Halve dagexcursie o.l.v. Duitstalige
gids door het land van Doornroosje

Hele dagexcursie o.l.v. Duitstalige
gids door het Ederbergland

Bezoek en entree museum der
Schwalm

Bezoek en entree Wartburg

Bezoek aan Eisenach

Bezoek en entree incl. rondleiding in
Grimmwelt

Bezoek aan Bad Arolsen

 

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
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2e kerstdag: Wartburg en Eisenach

Na het ontbijt brengen wij u op deze 2e kerstdag naar Wartburg. De
Wartburg is een kasteel op een 441 m hoge heuvel boven de stad
Eisenach in het Duitse Thüringen. Hier vertaalde Luther het Nieuwe
Testament De hoogteburcht werd volgens de legende in 1067
gesticht. Minstens drie elkaar opvolgende vorsten uit het huis Saksen-
Weimar-Eisenach resideerden in het kasteel. Na het bezoek aan de
Wartburg rijden we door naar Eisenach een van de zogenoemde
Luthersteden en de geboortestad van Johann Sebastian Bach, daar
laat uw deskundige chauffeur u de leukste plekjes zien. U heeft hier
tevens de mogelijkheid om te lunchen. In de namiddag rijden we
terug naar ons hotel voor het dinerbuffet.

 

Dag 6 - Vrijdag 27 december

Grimmwelt en vrije middag in Kassel

Deze ochtend brengt uw chauffeur u -na het ontbijt – naar het
centrum van Kassel voor een bezoek aan Grimmwelt. Hier komen de
gebroeders Grimm en hun sprookjes aan in de huidige tijd. Artistiek,
mediaal en interactief brengt deze nieuw gecreëerde belevingsruimte
het fascinerende leven en werk van de gebroeders Grimm over. Dit
gaat u zien tijdens een 1.5 uur durende rondleiding. Vanmiddag heeft
u vrije tijd in de stad. De kerstmarkt is nog steeds geopend én er is
ook een mooi overdekt winkelcentrum. Eventueel kunt u een
museum bezoeken, de keus is aan u. Vanavond alweer het laatste
dinerbuffet in uw hotel, geniet ervan!

 

Dag 7 - Zaterdag 28 december

Bad Arolsen – Thuisreis

Na het ontbijt nemen we afscheid van ons hotel en beginnen we de
thuisreis, uiteraard met de nodige stops onderweg. We brengen een
kort bezoek aan barokstad Bad Arolsen hier kunt u heerlijk flaneren
en eventueel lunchen. Wist u dat in deze plaats een Nederlands tintje
heeft? In het Residenzschloss werd Koningin Emma geboren! We
vervolgen onze weg naar onze afstapplaats in Limburg. Uw chauffeur
informeert u graag over de verwachtte aankomsttijd.

 

Hotelinformatie

Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 25
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Gude ****

Dit hotel ligt in de rustige wijk Niederzwehren van Kassel en heeft de
gebroeders Grimm als thema. De kamers van Hotel Gude zijn
voorzien van een satelliet-tv, bad of douche, toilet en wifi.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 120,-

Hotel website: https://hotel-gude.de/
Hotel adres: Frankfurter Straße 299, Kassel, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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