Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Heidelberg, uniek en romantisch
De romantische kant van Duitsland
De meest romantische stad van Duitsland! Een nieuwe stedentrip in
naar het unieke en gezellige Heidelberg, prachtig gelegen tussen de
Neckar en de uitlopers van het Odenwald. Het romantische
geroemde
centrum
tussen
de
Alte
Brücke,
het
imposante Heidelberger Schloss en de pittoreske historische pleinen
en gebouwen in combinatie met een uitgebreid culinair aanbod van
restaurants, kneipen en terrassen maakt het tot een ideale
bestemming voor een stedentrip.

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

4 dagen vanaf

€ 499,- p.p.

Vertrekdata
14 oktober 2022

€499

Dag 1 - Heenreis & Heidelberg o.l.v. gids
Vanuit de opstapplaatsen rijden we met een pauze onderweg naar
Heidelberg. Na aankomst in de stad maken we een korte
rondwandeling o.l.v. onze stadsgids. Daarna heeft u nog even vrije tijd.
Aan het einde van de middag transfer naar ons Marriott Hotel, vanuit
het hotel kijkt uit over de rivier de Neckar en ligt op slechts 5 minuten
met de tram van de oude stad van Heidelberg.

Dag 2 - Schloss Heidelberg - boottocht over de
Neckar (niet tijdens de reis februari)
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Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
Audiosysteem (oortjes)
3 nachten op basis van logies met
ontbijt in het luxe Marriott Hotel**** in
Heidelberg
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Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Schloss Heidelberg, 70
meter boven de Neckar op de helling van de Königstuhl. We reizen
per tandradbaan naar boven. We maken een rondleiding door het
kasteel met een 700-jarige geschiedenis. Om de woelige tijden te
kunnen overleven, hebben de kasteelheren zich vast wel eens
teruggetrokken in de vorstelijke wijnkelder. Hier bevindt zich het
grootste wijnvat ter wereld. Aan het begin van de middag maken we
een boottocht met een solarschip over de Neckar. De rest van de dag
heeft u ter vrije beschikking om het centrum te ontdekken, wandel
ook over de Philosophenweg, met mooi uitzicht over de stad. U kunt
ook op eigen gelegenheid terugreizen naar het hotel.

Stadswandeling Heidelberg o.l.v. gids
en boottocht over de Neckar

Dag 3 - Rondrit Neckartal - Hessische Bergstraße Heppenheim- diner in Heidelberg

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Vanochtend maken we een rondrit door de mooie omgeving van
het Neckartal en de Hessische Bergstraße, u kunt lunchen in het
wijnstadje Heppenheim. We zijn weer op tijd terug in Heidelberg.
Deze laatste avond in Heidelberg dineren we gezamenlijk in een
typisch lokaal restaurant (inclusief reissom).

Dag 4 - Mainz & terugreis

Bezoek en rondleiding Schloss
Heidelberg incl. tandradbaan
Rondrit door de mooie omgeving van
het Neckartal en
de Hessische Bergstraße
Diner in typisch lokaal restaurant in
Heidelberg
Bezoek aan Mainz
Toeristenbelasting

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Na een rustig ontbijt, laden we de koffers in de touringcar en rijden
we naar Mainz, een levendige en historische stad aan de Rijn. Wandel
door de schilderachtige straatjes en steegjes van de oude binnenstad,
en breng een bezoek aan de Mainzer Dom. In de late namiddag rijden
we terug naar onze opstapplaatsen in Limburg.

Hotel informatie
Marriott Hotel Heidelberg****
Dit luxe viersterrenhotel is nabij het centrum van Heidelberg gelegen,
met het OV bereikt u binnen 5 minuten hartje stad. De kamers zijn
klassiek ingericht met alle nodige faciliteiten. Het hotel beschikt over
een eigen restaurant, Stube Bar Pinte en een binnenzwembad. WiFi is
gratis toegankelijk.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer (februari, april en oktober 2022): € 126,Eenpersoonskamer (juli 2022): € 142,Hotel website: https://www.marriott.com/hotels/travel/hdbmc-...
Hotel adres: Mariott Heidelberg, Vangerowstraße, Heidelberg,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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