Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Thüringen - Ilmenau
Het groene hart van Duitsland
Thüringen, mooi gebied in Duitsland, bekend om Goethe en Schiller,
burchten, kastelen en bijzondere natuurgebieden We verblijven in het
leuke stadje Ilmenau, de enige stad waaraan Goethe een heel gedicht
heeft gewijd. Het spreekt vanzelf dat wij elke dag op pad gaan. We
maken een uitgebreide rondrit door het Thüringer Wald met
Friedrichroda en Inselsberg, we bezoeken Weimar o.l.v. een gids
waarbij we ook Schloss Bélvédere aandoen. De Saalfelder Feengrotten
en het historische centrum van Saalfeld, Gotha, gedomineerd door
het barokslot Friedenstein, en Eisenach zijn meer dan een bezoek
waard. Op de heen en terugweg zorgen we ook voor bezoek aan
interessant stedenschoon. Optimaal genieten van veelzijdig
Thüringen!

Dag 1 - Heenreis
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 Ilmenau, waar u wordt begroet
met een drankje en daarna volgt de sleutelverdeling. ’s Avonds gaat u
aan tafel voor het 3-gangen diner of buffet.

Dag 2 - Ilmenau
Vanochtend maken we een stadswandeling door het historische
centrum. De namiddag is ter vrije beschikking om uw vakantieplaats
verder te ontdekken, een museum te bezoeken of te relaxen op een
terrasje.

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 849,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar
7 nachten o.b.v. halfpension in 4*
hotel
Stadswandeling in Ilmenau
Rondrit o.l.v. gids Thüringerwald,
excursie Eisenach, Gotha
Bezoek Weimar incl. stadswandeling
met gids
Bezoek aan Saalfeld incl. entree
Feengrotten
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Dag 3 - Rondrit Thüringerwald
Ontbijten, en dan meldt zich een gids bij het hotel en gaat u een hele

Versie: 20 September 2020/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 1

Met vertrouwen op reis!

dag op pad. U maakt een meer dan uitgebreide tocht door de
prachtige Thüringer Wald met o.a. Oberhof, Schmalkalden,
Friedrichroda en Inselsberg. Onderweg maken we diverse stops en
heeft u gelegenheid tot het nuttigen van een drankje en hapje.

Dag 4 - Eisenach & Nationalpark Hainich
We maken een excursie naar Eisenach en de beroemde Wartburg
(entree excl. reissom) die de stad uit de hoogte domineert. In de
namiddag rijden we naar het UNESCO Nationalpark Hainich met
facultatief bezoek aan het barrièrevrije Baumkronenpfad. Bij minder
goede weersomstandigheden, bezoeken we vanmiddag het
historische kuuroord Bad Langensalza

Dag 5 - Saalfelder Feengrotten & Saalfeld

Overige info

In de ochtend rijden we naar de Saalfelder Feengrotten voor een
bezoek (entree inclusief), voor leuke wandeling door de magische
grotten. Daarna heeft u vrije tijd en gelegenheid tot in het historische
centrum van Saalfeld. We rijden terug via Rottenbach met een stop
bij het 12e eeuwse Benedictijner Klooster Paulinzella.

Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
Minimum aantal deelmers: 16

Dag 6 - Weimar
Vandaag staat een bezoek aan het mooie Weimar op het programma.
In de stad van Goethe maakt u een wandeling met een gids die u
langs de belangrijkste bezienswaardigheden leidt. U ziet ook het
Schloss Bélvédere,de oorspronkelijk residentie van de vorsten van
Weimar.. Daarna heeft u hier enkele uurtjes vrije tijd. Voor diegene
welke geïnteresseerd zijn zal een bezoek aan het voormalige
concentratiekamp Buchenwald. Daarna rijden we terug naar ons
hotel.

Dag 7 - Gotha & Erfurt
In de ochtend bezoeken we Gotha,gedomineerd door het barokslot
Friedenstein. In de namiddag naar de hoofdstad van Thüringen,
Erfurt. Een aangename wandeling brengt u gemoedelijk vanaf de
enorme Dom van Erfurt naar de beroemde “Krämerbrücke” over de
rivier de Gera. In de vele historische panden in de binnenstad zijn
leuke winkeltjes, cafés en Konditoreien gevestigd.

Dag 8 - Thuisreis
Helaas de laatste reisdag! Vanuit Ilmenau naar het historische Bad
Hersfeld voor een bezoek en lunchgelegenheid. Vervolgens rijden we
terug naar Limburg.
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Hotel informatie
Tanne ****
Een zeer goed gewaardeerd hotel in het centrum van Ilmenau (8.7!),
gelegen aan de voetgangerspromenade waar u heerlijk kunt
rondwandelen en de terrasjes zijn. Het hotel beschikt over een bar, er
is gratis WiFi en voor te ontspannen kunt u gebruik maken van het
sauna-landschap.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 115,Hotel website: https://www.hotel-tanne-thueringen.de/
Hotel adres: Lindenstraße 38, 98693 Ilmenau, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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