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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Beieren- Starnberger See
Oberbayern: Koninklijke kastelen,
imposante Alpen en diepe meren

Beieren- Starnberger See
Een mooie Beieren-reis waar we verblijven aan de mooie
Starnerberger See in het viersterrenhotel Seeblick. We maken mooie
excursies in de sporen van Sissi, langs indrukwekkende kastelen zoals
“Schloss Neuschwanstein” en Schloss Linderhof, zien de altijd mooie
Alpen en varen over diepe meren met schilderachtige dorpjes aan de
oever. Een bezoek aan de hoofdstad München mag niet ontbreken
tijdens deze Beieren reis en is altijd een bezoek waard. Een ideale
combinatie voor een heerlijke vakantie in het altijd gezellige Beieren!

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

p.p.

Vertrekdata
30 juli 2023

15 oktober 2023

Dag 1 - Heenreis
Vanuit onze opstapplaatsen rijden we via de Duitse autosnelwegen,
met
diverse
pauzes
onderweg,
naar
onze

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: zuidenjacobsreizen.com
Versie: 10 December 2022 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 1

Met vertrouwen op reis!

Hulp of advies nodig?
085 067 00 15

vakantieplaats Bernried am Starnberger See. Ons hotel Seeblick is
direct aan het meer gelegen. Na aankomst een welkomstdrankje
en goed verzorgd diner.

Dag 2 - Boottocht Starnberger See

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar
7 nachten o.b.v. halfpension in 4*
hotel Seeblick in Starnberg
Welkomstdrankje

In de ochtend heeft u de gelegenheid om uw vakantieplaats te

Boottocht Starnberger See

verkennen. In de namiddag nemen we de boot (incl.
reissom) vanuit Tützing en varen we voorbij aan de “Roseninsel” op

Excursie naar Mittenwald

onze vaarroute naar het plaatsje Possenhofen, bekend vanwege het

Excursie langs de Romantische

kasteel van keizerin Sissi. Van hieruit steken wij het meer over voor
een passage langs de “Votivkapelle” bij het plaatsje Berg, waar de
sprookjeskoning Ludwig ll jammerlijk verdronk op 13 juni 1886.
Vervolgens meren wij aan in de mondaine plaats Starnberg, waar u op
eigen gelegenheid op verkenning kunt gaan. In de late namiddag
terug naar ons hotel.

Dag 3 - Mittenwald
Via Benediktbeuern, Kochel am See en Walchensee rijden wij naar
het pittoreske plaatsje Mittenwald, bekend als de stad van de
vioolbouwers en gelegen aan de voet van het Karwendelgebergte.
Dan heeft u vrije tijd en lunchgelegenheid. In de namiddag heeft u de
gelegenheid om met de Karwendelbahn vanuit een hoogte van
2244m te genieten van een adembenemend berglandschap
(excl. reissom ca. € 34,50).

Strasse
Excursie naar München o.l.v. lokale
gids
Excursie naar Diessen aan de
Ammersee, Steinebach aan de
Wörthsee
Kiental met bezoek benedictijnenklo
oster/bedevaartsoord Andechs.
Excursie naar Landsberg am Lech en
Weilheim
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief

Dag 4 - Romantische Strasse - Schloss Linderhof Schwangau - Schloss Neuschwanstein

Karwendelbahn (ca. € 34,50 per
persoon).

Vandaag staat in het teken van de mooiste kastelen langs de

“Schloss Linderhof” (entree ca. € 10
per persoon)

“Romantische
Strasse”.
Na
het
ontbijt
rijden
wij
via Oberau en Ettal voor een bezoek naar “Schloss Linderhof” (entree
ca. € 10). Daarna rijden we voor de lunch naar Schwangau. In de
namiddag brengen wij een bezoek aan het beroemde
“Schloss Neuschwanstein”, (exclusief entree ca. € 17,50). Aan het eind
van de middag maken we nog een stop bij de bekende Wieskirche.

Dag 5 - München
München mag niet ontbreken tijdens deze Beieren reis, en is altijd
een bezoek waard. Via het Schloss Nymphenburg en
het Olympiapark, waar we een fotostop maken, naar het
centrum van München. Onze lokale gids zal ons rondleiden door het
centrum. Vervolgens heeft u vrije tijd om de stad verder te ontdekken.
In de late namiddag terug naar ons hotel.

"Schloss Neuschwanstein” (entree ca.
€ 17,50,- per persoon)
Raderstoomboot “MS Hersching” (ca.
€ 19,40- per persoon)
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 6 - Diessen - raderstoomboot over de
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Ammersee - Steinebach
Na een goed ontbijt, rijden we naar Diessen aan de Ammersee. Hier
gaan
de
trossen
los
en
varen
wij
met
de raderstoomboot “MS Hersching” (excl. reissom ca. € 19,40 p.p.) over
de Ammersee, met korte stops in Utting en Schondorf naar
Stegen. Van hieruit vervolgen we onze verkenningstocht weer met
onze touringcar en rijden naar het plaatsje Steinebach aan de
Wörthsee (15 min – 8 km). Daarna rijden we deels langs de oevers van
de Pilsensee langs het “Kiental” voor een bezoek aan het
benedictijnenklooster en beroemde bedevaartsoord Andechs.

Dag 7 - Landsberg am Lech - Weilheim
Na het ontbijt rijden wij via Diessen naar Landsberg am Lech, gelegen
aan de “Romantische Strasse”. De stad is ontstaan aan de voet van
een hooggelegen burcht, langs de steile oevers van de rivier de
Lech. Na de middag brengen wij nog een kort bezoek aan het
interessante plaatsje Weilheim.

Dag 8 - Terugreis
De laatste vakantiedag! We nemen afscheid van onze vakantieplaats
en rijden, met veel mooie indrukken in onze herinneringen, terug
naar Nederland, onderweg heeft u nog de gelegenheid om deel te
nemen aan een afscheidsdiner.

Overige info

Hotel informatie

Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen.

Hotel Seeblick****

Minimum aantal deelnemers: 25

We verblijven in dit goed verzorgde viersterrenhotel van de
familie Lütjohann dat al sinds 1891 bestaat, gelegen direct aan
de Starnberger See, gebouwd in een typische alpen-stijl. Alle kamers
zijn gerenoveerd en comfortabel ingericht met de nodige faciliteiten.
Het hotel beschikt over een gezellige bar, Biergarten en restaurant
waar we ’s avonds dineren. U kunt ook gebruik maken van het
binnenzwembad en de wellness.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 231,Hotel website: https://www.seeblick-bernried.de/
Hotel adres: Hotel Seeblick, Tutzinger Straße, Bernried am
Starnberger See, Duitsland
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Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com
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