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

Kerstmagie aan de Romantische Strasse
Sfeervolle kerstdagen vanuit Ansbach!

Vier samen met ons gezellige en sfeervolle kerstdagen aan de
Romantische Strasse. We verblijven in het perfect gewaardeerde
viersterrenhotel Das Hürner gelegen in het historische Ansbach.
Iedere kerstdag kunt u genieten van heerlijke verzorging in het hotel
en leuke excursies. Wij laten u de fraaiste en meest bijzondere stadjes
zien langs de beroemde Romantische Strasse. Overal heerst
gezelligheid, ziet u mooie kerstversieringen en kunt u genieten van
heerlijke kerst-lekkernijen, warme chocolademelk of een glaasje
glühwein. We ontdekken het historische centrum van Neurenberg,
hier wordt tijdens kerst de Christkindlesmarkt gehouden, ook wel de
mooiste kerstmarkt van Duitsland genoemd. Ook bezoeken we het
middeleeuwse Dinkelsbühl geheel omsloten door de oude
verdedigingsmuur met bij behorende torens en stadspoorten, en
Rothenburg ob der Tauber, in de hele wereld bekend als symbool
voor Duitse romantiek. Op de heenreis heeft u nog vrije tijd in
Würzburg en op de terugreis in Bamberg. Een zeer complete reis,
met goede verzorging en leuke excursies. Ansbach en de
Romantische Strasse staan garant voor gemoedelijke en heerlijke
kerstdagen!

6 dagen vanaf
€ 779,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

5 nachten in hotel Das Hürner
Ansbach op basis van halfpension

Kerstavond inclusief 4 gangen menu

Bezoek aan het kerstkindje/
kerstman met lezing en een klein
(kerst) geschenkje

Rondleiding Neurenberg

Rondleiding in Rothenburg ob der
Tauber
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Dag 1 - Heenreis en Würzburg

Vertrek van onze Limburgse opstapplaatsen met diverse stops
onderweg naar Würzburg waar u vrije tijd ter beschikking
heeft. Würzburg is een stad in de Duitse regio Beieren. Het staat
bekend om de weelderige barok- en rococo-architectuur, met name
het 18e-eeuwse Residenz-paleis, met sierlijke kamers, een enorm
fresco van de Venetiaanse kunstenaar Tiepolo en een uitgebreide
trap. Würzburg, de thuisbasis van talrijke wijnbars, kelders en
wijnmakerijen, is het centrum van het Frankische wijnland, met zijn
kenmerkende bocksbeutel (flessen met afgeplatte ronde vormen). Na
Würzburg rijden we naar ons hotel in Ansbach. Iedere avond dineren
we in het eigen restaurant “Brauhaus”.

Dag 2 - Kerstmarkt Neurenberg

Na het ontbijt rijden we naar Neurenberg. Neurenberg in de kersttijd
echt een bezoek waard. U krijgt een rondleiding van ca. 2 uur door de
feestelijk versierde en historische stad. U bezoekt de mooie en
bekende kerstmarkt. In het centrum van de kerstmarkt staat een
grote kerststal met uit hout gesneden figuren. Vooral de
kerstbroodjes van Neurenberg zijn bekend, deze gaat u toch zeker
proeven? Op alle dagen van de kerstmarkt vinden er feestelijke
concerten plaats met het geluid van trombones en koorzang.

Dag 3 - Vrije dag en kerstavond in Ansbach

Na het ontbijt heeft u deze dag ter vrije besteding. Wandel ’s
ochtends door het centrum van Ansbach. Misschien vindt u nog wel
een leuk kerstcadeautje. In de middag kunt u een kerkdienst
bijwonen (kerk op loopafstand). ’s Avonds wacht u een feestelijk
kerstdiner in het hotel. Het diner wordt afgesloten met het bezoek
van het Christuskind (of de kerstman) met een lezing. Aan het einde
van de lezing ontvangt u een klein kerstcadeautje. 

Dag 4 - 1e kerstdag Rothenburg ob der Tauber

Vrolijk kerstfeest! Na het heerlijke kerstontbijt rijden we naar
Rothenburg ob der Tauber. Als een stad het toonbeeld van de Duitse
middeleeuwen is geworden, dan is het zeker het romantische
Rothenburg ob der Tauber. Het betovert vandaag nog steeds
bezoekers van over de hele wereld, want hier komt de geschiedenis
tot leven en een wandeling door de tijd reis door het middeleeuwse
verleden, Rothenburg wordt beschouwd als een stedelijk kunst- en
cultuurmonument van de eerste orde, omdat hier sindsdien
nauwelijks iets is veranderd de 17e eeuw. Naast de stadsrondleiding
kunt u ook een bezoek brengen aan het kerstdorp van Käthe
Wohlfahrt. ’s Avonds kunt u zich te goed doen bij het

Rondleiding Dinkelsbühl

1x Bratworstbuffet met een lezing
over de Ansbacher bratworst

Vrije tijd in Würzburg en Bamberg

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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braadworstbuffet in het hotel. De hotelmanager zal u persoonlijk over
de historische achtergrond van de Ansbacher Bratwurst vertellen.

Dag 5 - 2e kerstdag: Feuchtwangen und
Dinkelsbühl 

Na het ontbijt, maken we een tocht langs de Romantische Strasse. In
Feuchtwangen, de festivalstad aan de Sulzach, kijkt men terug op
bijna 1200 jaar geschiedenis. Het marktplein, ook wel Festsaal Franken
genoemd, het voormalige kerkensemble en het romantische klooster.
Het Beierse casino met zijn futuristische architectuur staat voor het
moderne Feuchtwangen. De volgende stop is in Dinkelsbühl. Het is
een van de mooiste steden van heel Duitsland en wordt gekenmerkt
door prachtige patriciërsgebouwen en de Munster St.-Georg. Slenter
door de oude stad en bewonder de vele huizen.

Dag 6 - Terugreis + Bamberg

Na het ontbijt laden we de koffers in de bus en rijden we naar
Bamberg waar u vrije tijd heeft. Bamberg is verdeeld over 7 heuvels
waar de rivieren Regnitz en Main samenkomen. In de oude stad zijn
gebouwen uit de 11e tot 19e eeuw bewaard gebleven, waaronder het
beschilderde Altes Rathaus en de Romaanse kathedraal met talrijke
stenen beelden. Aan het begin van de middag, met enkele pauzes
onderweg, terug naar Limburg, waar we in de loop van de avond
arriveren. U zult mooie herinneringen overhouden aan deze kerstreis
samen naar de Romantische Strasse.

Hotelinformatie

Hotel Das Hürner Ansbach ****

De kerstdagen gaat u verwend worden in dit in 2019 geopende
viersterrenhotel, gelegen in het hart van Ansbach. Alle kamers zijn
modern ingericht en beschikken over de nodige faciliteiten. ’s Avonds
kunnen we genieten van lekker eten in het restaurant van het hotel,
“Brauhaus”, waar u ’s avonds ook kunt nagenieten met een drankje,
proef ook het eigen traditionele “Hurner-bier”. Er is gratis WiFi
beschikbaar in het hotel.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 165,-

Hotel website: https://www.das-huerner.de/en/
Hotel adres: Schloßstraße 7, 91522 Ansbach, Germany
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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