
Met vertrouwen op reis!

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

Bayerischer Wald
Hoogtepunten uit het Beierse en Boheemse
woud

Een nieuwe reis naar het groene dak van Europa, het natuurpark
Bayerischer Wald en het Boheemse woud. Met de diverse excursies
zien we de geweldige natuur en mooie steden zoals drie-rivierenstad
Passau met zijn mooie torens, pleinen, bruggen en straatjes. Wist u
dat in de dom St.-Stephan zich het grootste kerkorgel ter wereld
bevindt? Vanuit het burchtcomplex “Veste Oberhaus” heeft u een
mooi uitzicht over de stad en de samenloop van de rivieren Donau, de
Inn en de Ilz. We gaan ook naar domstad Regensburg en het
historisch centrum van Český Krumlov beiden Unesco-werelderfgoed.
Middels mooie rondritten door de natuur, gaan we naar het “Walhalla
aan de Donau” van Koning Ludwig I en zien we glasblazers aan het
werk. We verblijven in het toeristendorpje Freyung, rustig, maar zeer
centraal gelegen in het Bayerischer Wald.

Dag 1 - Heenreis

Vanuit Limburg met diverse stops onderweg rijden we naar ons hotel
in Freyung. Na aankomst kamerverdeling en iedere avond goed

8 dagen vanaf
€ 799,- p.p.

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

7 nachten o.b.v. halfpension in 4*
hotel in Freyung

Excursies met lokale gidsen in
Passau en Regensburg

Diverse excursies o.l.v. lokale gids
Bayerischer Wald

Entree glasblazerij

Bezoek aan Linz
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verzorgd diner. U gaat goed verzorgd worden in dit leuke hotel!

Dag 2 - Rondrit Bayerischer Wald
Vanuit Freyung staat er een mooie route o.l.v. een lokale gids door het
Arberland op het programma. De Grosser Arber is met een hoogte
van 1456 meter de hoogste berg van het Beierse Woud. Wij rijden via
Grafenau, Regen en Zwiesel naar het bezoekerscentrum ‘Haus zur
Wildnis’ in Ludwigsthal. Vervolgens rijden wij naar het bergmeer
‘Grosser Arbersee’.

Na de koffiepauze rijden wij door een schilderachtig berglandschap,
voorbij aan Brennes, Lohberg en Lam, via Eck naar het glasdorp
Weinfurtner in Arnbruck.

Hier aangekomen, nemen we ruim de tijd om de glasblazers aan het
werk te zien, hun creaties te bewonderen en een kijkje te nemen in de
vele winkeltjes met glasartikelen en een aanbod van regionale
producten, tevens lunchgelegenheid.

In de namiddag leidt de route ons via Drachselsried, Bodenmais en
Schönberg weer naar ons hotel.

Dag 3 - Passau
In Passau komen drie rivieren bijeen: de Donau, de Inn en de Ilz.
Vandaar wordt deze bijzonder gelegen stad ook wel de
“Dreiflüssestadt” genoemd. Het barokke stadsbeeld met zijn mooie
torens, pleinen, bruggen en straatjes is het werk van Italiaanse
barokmeesters uit de 17de eeuw. In de domkerk Sankt-Stephan
bevindt zich het grootste kerkorgel ter wereld.

Vanuit het burchtcomplex “Veste Oberhaus” heeft u een mooi uitzicht
over de stad en de samenloop van de drie rivieren. We nemen na
aankomst ruimschoots de tijd om op verkenning te gaan in deze
prachtige stad. U heeft tevens de gelegenheid om een boottocht te
maken (excl. reissom).

Dag 4 - Cesky Krumlov
Ook vandaag staat in het teken van natuur en cultuur.

Vanuit Freyung rijden wij wederom een prachtige route door de
bergen van het Beierse woud, waarbij we een oversteek maken naar
het Tsjechische Bohemen. Via Philippsreut passeren wij de grens,
waarna de route ons voorbij aan Lenora en Volary, langs het 40km
lange Lipnomeer naar de historische stad Cesky Krumlov brengt. De
ommuurde historische kern van de stad, Unesco werelderfgoed,
stamt uit de 13de eeuw. De rivier de Moldau (Vltava) stroomt langs het
kasteel en kronkelt dwars door de oude stad.

Wij nemen ruimschoots de tijd om deze parel te bezoeken, tevens
lunchgelegenheid in het historisch centrum.

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers : 16
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Dag 5 - Walhalla en Regensburg
Vandaag vertrekken wij op tijd vanuit ons hotel, om een kijkje te
nemen in het “Walhalla”.

De Beierse koning Ludwig l liet deze tempel des vaderlands in 1830
bouwen, ter ere van belangrijke personen uit de Duitse geschiedenis.

Ook grootheden uit omringende landen, zoals Michiel de Ruyter en
Willem van Oranje hebben er een plekje gekregen. Daarna vervolgen
wij onze weg naar de Unesco werelderfgoed stad Regensburg. In deze
bruisende stad aan de Donau vindt u moderne winkels achter
historische gevels, prachtig gerestaureerde panden en interessante
bezienswaardigheden.

Gezellige cafeetjes hebben onderdak gevonden in middeleeuwse
gewelvenruimtes.

Een unieke mix van oud en nieuw maakt de stad bijzonder! Aan het
einde van de middag keren wij terug naar ons vakantieadres.

Dag 6 - Linz an der Donau
Vandaag maken wij de oversteek naar Oostenrijk voor een bezoek aan
de hoofdstad van “Oberösterreich”, Linz an der Donau.

Vanuit ons hotel in Freyung rijden wij wederom een prachtige route,
voorbij langs Waldkirchen, Breitenberg, Rohrbach in Oberösterreich
en Ottensheim naar de linkeroever van de Donau.

Vervolgens gaat het via Puchenau naar Linz, waar wij de Donau
oversteken voor een bezoek aan het historisch centrum. De oude stad
is ideaal voor een wandeling door de idyllische straatjes, langs
historische gebouwen en het het centrale plein, een van de grootste
pleinen van centraal Europa. De renaissance is goed
vertegenwoordigd met het Landhaus of het Alte Rathaus. In het 3
verdiepingentellendeMozartlaancomponeerdeWolfgangsAmadeus
in 1783 zijn “Linzer Symfonie. De Martinuskerk, met oorspronkelijke
delen uit de 8ste eeuw, is de oudste kerk van Oostenrijk.

Dag 7 - Baumwimpfelpfad Bayerischer Wald &
Vrije middag
Vanmorgen brengen wij een facultatief bezoek aan het
“Baumwimpfelpfad Bayerischer Wald” (entree ca €10,00 exclusief
reissom).

Dit barrièrevrije wandelpad, gebouwd op een houten constructie, is
aangelegd langs de toppen van de bomen op een gemiddelde
hoogte van ca 25 meter boven de grond.

Op een lengte van zo’n 1300 meter waant u zich als een vogel in de
lucht, die zweeft over het indrukwekkende natuurpark. Er is tevens de
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gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in café
Eisenmann of te lunchen in de natuur in de Waldwirtschaft. In de
namiddag bent u vrij om bijvoorbeeld te genieten genieten van de
wellness faciliteiten van ons hotel.

Breng een bezoek aan “Schloß Wolfstein” , waar u inzicht krijgt in het
natuurbeheer en de dierenwereld van het Beierse en Boheemse
woud of maak een mooie wandeling door onze vakantieplaats.

Dag 8 - Thuisreis
Na het ontbijt gaan onze koffers weer in de touringcar en aanvaarden
wij de thuisreis.

Met diverse stops onderweg keren we weer terug naar de door u
gekozen opstapplaats.

Hotelinformatie

Hotel-Gasthof Zur Post****   

Dit zeer goed verzorgde hotel, ligt centraal in het dorpje Freyung. De
kamers zijn gerenoveerd en typisch “Bayerisch” ingericht met uitzicht
op de tuin. Het beschikt over een kleine wellness. Diner in hun
restaurant “Wirtshauz zum Wendl” waar we ook lokale specialiteiten
proeven.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 35,-

Hotel website: https://www.posthotel-freyung.de/
Hotel adres: Stadtpl. 2, 94078 Freyung, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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