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

Saksen - Frauenstein
Met uitgebreid excursieprogramma en goed
verzorgd hotel

Zin in een 5-daagse reis met verblijf in een aangenaam 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 met onze ervaren gids!
Het excursieprogramma biedt u meer! O.a. een rondrit door het
Erzgebirge, bezoek aan Rechenberg met bierproeverij en Praag in
Tsjechië, middels een stadswandeling met gids ontdekt u o.a. de
Praagse Burcht, de Karelsbrug en veel meer in het mooie historische
centrum.

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

5 dagen vanaf
€ 469,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

4 nachten o.b.v. halfpension in 4*
hotel in Frauenstein

Begeleide wandeling in Frauenstein

Excursie met gids door het
Ertzgebirge, rit met de
“Bimmelbahn”

Excursie naar Praag incl.
stadswandeling met gids

Toeristenbelasting

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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koffie. In de namiddag arriveert u in hotel Goldener Stern. Begroeting
met een drankje. Vanavond gaat u aan tafel voor het 3 gangen diner.

Dag 2 - Frauenstein o.l.v. gids

Na een heerlijk Duits ontbijt leren we onze vakantieplaats Frauenstein
kennen o.l.v. een lokale gids. We zien o.a. Schloss Frauenstein met het
Gottfried-Silbermann-Museum. Het bergstadje heeft een prachtig
centrum. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen luisteren naar
concerten van een Silbermann-orgel. De namiddag heeft u ter vrije
beschikking in het centrum.

Dag 3 - Rondrit Erzgebirge

Na het ontbijt meldt zich een gids bij de groep en wacht u een
prachtige rit door Ertzgebirge. Hij vertelt u alles over zijn “Heimat”. U
komt in het bergstadje Annaberg en bezoekt o.a. de mooie Gotische
Anna-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.

Dag 4 - Praag incl. stadswandeling o.l.v. gids

Deze dag gaan we naar de hoofdstad van Tsjechië, Praag. De reis
duurt ca. 1:45 uur. Na aankomst in Praag maken we een uitgebreide
stadswandeling o.l.v. een lokale gids door het historische centrum. De
namiddag heeft u ter vrije beschikking om de stad verder te
ontdekken.

Dag 5 - Thuisreis

Nog een laatste keer ontbijten en afscheid van ons hotel. Dee
terugreis wordt onderbroken met enkele stops voor koffie/lunch 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. U betaald geen toeslag voor de éénpersoonskamer.

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Nieuwe boekingen vanaf 01-02-2021
verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : geen toeslag

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