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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Sauerland- Meschede
Toppers van midden - Duitsland: Sauerland,
Waldecker Land en Westerwald
Een nieuwe bestemming, op zo’n 3 uurtjes rijden van Limburg, zeer
de moeite waard, het Sauerland, Waldeckerland en Westerland! We
ontdekken de mooie natuur met glooiende heuvels, vele meren, de
verschillende authentieke dorpjes en steden met veelal
vakwerkhuisjes en gezelligheid. Neem dan ook plaats in een van de
vele ‘Biergärten’ met een heerlijk biertje uit de eigen regio. Zoals u van
ons gewend bent, hebben we gekozen voor één van de beste hotels
in dit gebied, het 4* Welcome Hotel Meschede, direct gelegen aan
de Hennesee. Van hieruit maken we leuke excursies, maar is er ook
veel tijd voor te ontspannen. U reist toch mee?

Dag 1 - Heenreis, Möhnetal & Warsteiner
We rijden we door het Ruhrgebied naar Delecke aan de Möhnesee,
koffiepauze en vrije tijd voor een wandeling langs het meer of over de
stuwdam. We rijden verder door het “Möhnetal” naar de
Warsteiner bierbrouwerij, voor een bezoek en rondleiding. Op een
interactieve manier wordt u geïnformeerd over de geschiedenis van
een van de bekendste en modernste bierbrouwerijen van Duitsland,
geworteld in het Sauerland. Na afloop wordt u uiteraard een heerlijk
(alcoholvrij) biertje aangeboden. Aan het einde van de middag
arriveren wij bij ons hotel in Meschede, direct gelegen aan het
stuwmeer Hennesee. Beleef de natuur tijdens een wandeling langs de
oevers van het meer in de avonduren. Iedere avond een goed
verzorgd diner in ons hotel.

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 619,- p.p.

Vertrekdata
24 oktober 2022

€619

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
Verblijf 4 nachten op basis van
halfpension in 4* Superior Welcome
hotel in Meschede
Bezoek Möhnetal
Rondleiding en proeverij Warsteiner
brouwerij
Panoramatour Waldecker Land
Bezoek en rondleiding Paderborn
Bezoek park en tuinen waterslot
Neuhaus
Bezoek aan Attahöle (excl. entree)

Dag 2 - Waldecker Land
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Vanuit Meschede rijden wij via Olsberg voorbij aan de bron van de
rivier

de

Ruhr,

naar

Winterberg.

Vervolgens

Via Hallenberg en Allendorf naar Frankenberg an der Eder,
koffiepauze en gelegenheid tot bezoek aan het historisch centrum.
Na de koffiepauze bezoek aan het historische centrum van
Bad Wildungen. Hier heeft u lunchgelegenheid en vrije tijd. Na de
middag staat een prachtige route op het programma door
het Waldecker Land. Via Giflitz – langs de oever van
de

Edersee

naar

Waldeck.

Vervolgens

gaan

Met vertrouwen op reis!

Toeristentreintje “Biggolino”
Rondvaart over de “Biggesee”
Bezoek en rondleiding Marburg
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

we

via Korbach, Willingen en Brilon weer op weg naar onze standplaats
in Meschede.

Dag 3 - Paderborn- Teutoburger woud - waterslot
Neuhaus
Vandaag een bezoek aan de historische stad Paderborn. In de 8e
eeuw liet keizer Karel de Grote een paleis bouwen op een plek, waar
meer dan 200 waterbronnen de oorsprong vormen van de rivier
de Pader. Kort daarna werd er een bisdom gesticht en later in de
middeleeuwen sloot de stad zich aan bij het verbond van
Hanzesteden. Na aankomst heeft u een rondleiding door deze
historische stad, daarna lunchgelegenheid en vrije tijd. In de
namiddag brengen wij een bezoek aan het park en de tuinen van het
waterslot Neuhaus, een typisch voorbeeld van Weser renaissance.

Exclusief
Gezamenlijk afscheidsdiner ca. € 16,Entree Attahöhle in Attendorn ca. €
9,Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 4 - Sauerland - Atta Höhle - Rondrit
"Biggolino" - Rondvaart Biggesee
Wij rijden vandaag een mooie route door het Sauerland,
via Elslohe en Elspe voor een bezoek en rondleiding naar de Attahöhle
Druipsteengrot in Attendorn (excl. reissom). Na de rondleiding is er
lunchgelegenheid in het nabijgelegen restaurant “Himmelreich”. Na
de lunch stappen we in het toeristentreintje “Biggolino” (incl.
reissom) voor een korte rondrit van ca. 30 minuten, die eindigt bij de
aanlegsteiger nabij de Bigge stuwdam. Hier gaan vervolgens de
trossen los en maken wij een ca. 90 minuten durende rondvaart over
de “Biggesee” (incl. reissom).

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Dag 5 - Rondleiding Marburg- afscheidsdinerterugreis
Na het ontbijt laden wij onze koffers weer in onze touringcar en rijden
we voor een bezoek naar de eerste onafhankelijke protestantse
universiteitsstad Van Duitsland, Marburg an der Lahn. Na aankomst
rondleiding, lunchgelegenheid en vrije tijd in het historisch centrum.
In de namiddag verlaten wij Marburg en volgen de stroom van de
rivier de Lahn, via Giessen en Wetzlar naar de bisschopsstad
Limburg an der Lahn. Vervolgens rijden wij door het Westerwald naar
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Met vertrouwen op reis!

het kleine dorpje Strauscheid, waar u de gelegenheid heeft om, in een
knusse ambiance, deel te nemen aan een gezamenlijk afscheidsdiner
(excl. reissom). In de avonduren keert u, na een mooie reiservaring, via
Keulen en Aken weer terug naar uw opstapplaats in Limburg.

Hotel informatie
Welcome Hotel Meschede**** superior
Gelegen in de schitterende natuur van het Sauerland, aan
de Hennesee verblijven we in dit stijlvolle 4* superior hotel. Geniet van
het comfort van een modern hotel met een klassieke jaren ’50-stijl. De
kamers zijn comfortabel ingericht en u kunt ontspannen in de spa
van het hotel, met onder meer een sauna, een solarium en een
hot tub. Het hotel beschikt ook over een bar met terras, tevens
gratis WiFi.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 154,Hotel website: https://www.welcome-hotels.com/hotels/mesched...
Hotel adres: Welcome Hotel Meschede/Hennesee, Am Hennesee,
Meschede, Duitsland
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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