
Met vertrouwen op reis!

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

Rüdesheim, heerlijk aan de Rijn
Rijn - wijn & Skyline

Een leuke 4-daagse reis niet te ver van huis, naar het beroemde Rijn-
en Maindal. Langs de oevers van deze Duitse rivieren ontdekken we
schilderachtige wijndorpjes, prachtige vergezichten zoals u ze
normaal op een schilderij ziet en interessante steden. Op de oever,
tussen de kastelen, ruïnes en wijngaarden bevindt zich onze
vakantieplaats, het romantische wijnstadje Rüdesheim am Rhein. We
verblijven in het hart van het stadje, in het Parkhotel, direct aan de
oevers en promenade gelegen. Niet voor niets wordt dit stuk ook wel
de Romantische Rijn genoemd. Een boottocht over de Rijn zal
natuurlijk niet ontbreken, net zoals een wijnproeverij en een bezoek
aan de metropool Frankfurt!  

Dag 1 - Heenreis - Bad Neuenahr - Rüdesheim

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we naar het historische
en chique Bad Neuenahr -Ahrweiler voor een bezoek. Vervolgens aan
het begin van de middag naar ons hotel in Rüdesheim. De rest van de
dag kunt op eigen gelegenheid kennis maken met deze leuke plaats
aan de Rijn. Iedere avond dineren we in ons hotel.   

Dag 2 - Rüdesheim boottocht over de Rijn -

4 dagen vanaf
€ 515,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf 3 nachten op basis van
halfpension in 4* Parkhotel
Rüdesheim

Bezoek aan Bad Neuenahr

Excursie en stadsrondleiding o.l.v.
gids Rüdesheim

Boottocht over de Rijn -St.
Goarshausen

Bezoek incl. filmdocumentaire
benedictijnenabdij St. Hildegard
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bezoek benedictijnenabdij St. Hildegard

Een dag langs de Rijn! We gaan eerst o.l.v. een gids onze
vakantieplaats Rüdesheim verder ontdekken, met haar geschiedenis
en verhalen. De wereldberoemde Drosselgasse is het hart van de
oude stad. Vervolgens varen we over de Rijn naar
St. Goarshausen met uitzicht op de 132 meter hoge Loreley als
symbool voor legende van de nimf vol passie, welke met haar
prachtige, treurige zang, haar schoonheid en haar lange, gouden
haren de schippers wist te betoveren. Vervolgens nog een bezoek aan
de benedictijnenabdij St. Hildegard. In de collegezaal van het
klooster kunt u naar een film over het kloosterleven en de tradities
kijken. Na afloop beantwoorden religieuze zusters graag al uw
vragen. Na het diner kunt u de dag afsluiten in één van de wijnlokalen
of op een terrasje.  

Dag 3 - Frankfurt - Abdij Eberbach- wijnproeverij

Na het ontbijt bezoeken we Frankfurt am Main, de dynamische,
internationale en financiële stad met de meest imposante skyline van
Duitsland. Veel bezoekers associëren dit beeld met een echte
metropool. Maar de stad in het hart van Duitsland en Europa heeft
andere facetten en diverse contrasten te bieden. Niet ver van de
wolkenkrabbers vind je midden in het gezellige stadscentrum
de Ebbelwoi– kneipen en vele historische bezienswaardigheden.
Frankfurt is niet alleen trots op de beroemdste zoon van de stad,
Johann Wolfgang von Goethe. Maar ook de Kaiserdom
en Paulskirche, de bakermat van de Duitse democratie, zijn hier ook
gevestigd. Op de terugweg rijden we naar Eltville, waar we kennis
maken met de indrukwekkende voormalige
cisterciënzerabdij Eberbach. Hier krijgen we een rondleiding met een
bijbehorende proeverij van zes heerlijke wijnen. 

Dag 4 - Koblenz - terugreis

Vandaag beginnen we aan onze terugreis langs de oevers van
het Oberes Mittelrheintal voor een bezoek aan Koblenz. Op de plaats
waar de Rijn en de Moezel samenkomen, het wereldberoemde
Deutsches Eck, deze mooie en één van de oudste steden van
Duitsland. Maak een wandeling door de prachtige oude binnenstad,
of ga met de kabelbaan naar vesting Ehrenbreitstein, vanwaar u een
prachtig uitzicht heeft over de omgeving. In de late namiddag rijden
we, met een pauze om te dineren (exclusief reissom), terug naar
Limburg.  

Hotelinformatie

Parkhotel Rüdesheim ****

Rondleiding met gids Frankfurt am
Main

Bezoek abdij Eberbach incl.
wijnproeverij van 6 wijnen

Bezoek aan Koblenz

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Versie: 28 March 2023/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 2

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=4445


Met vertrouwen op reis!

We verblijven in dit prima 4* hotel, gelegen aan de oevers van de Rijn
in het centrum van Rüdesheim. Alle kamers zijn klassiek ingericht
met de benodigde faciliteiten. ’s Ochtends wordt een uitgebreid
ontbijtbuffet geserveerd en ’s avonds een 4-gangendiner.
De Drosselgasse met vele kneipen en wijnbars is op slechts 100 meter
gelegen. WiFi is gratis beschikbaar.  

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 70,-

Hotel website: http://www.parkhotel-ruedesheim.de/
Hotel adres: Parkhotel Rüdesheim, Rheinstraße, Rüdesheim am
Rhein, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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