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

Winterwonderland Halle - Merseburg
Een tour langs  in kerstsfeer gehulde steden
Göttingen, Halle en Leipzig

Een 4-daagse adventsreis naar ons geliefde vakantie- en buurland
Duitsland. We maken een tour langs verschillende in kerstsfeer
gehulde steden Göttingen, Halle en Leipzig. We verblijven nabij
Halle in een prima Radisson Blu 4* hotel met uitstekende verzorging,
zoals zo vaak in Duitsland. Voor de liefhebbers van Duitse
kerstmarkten een ideale keuze!

Dag 1 - Heenreis & Göttingen

Vanuit Limburg rijden naar de oude universiteitsstad Göttingen voor
een bezoek aan het historische centrum, hier kunt u ook lunchen. In
de namiddag rijden we via een mooie route, voorbij aan de
dorpjes Reinhausen en Siemerode naar ons 4* verblijfshotel in
Halle-Merseburg. Na een welkomstdrankje, diner in ons hotel.  

4 dagen vanaf
€ 495,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf 3 nachten in hotel Radisson
Blu Halle -Merseburg o.b.v.
halfpension

Welkomstdrankje

Excursie Göttingen
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Dag 2 - Halle an der Saale 

Na een goed ontbijt in ons hotel, bezoeken we de oude residentiestad
Halle an der Saale. We maken een korte rondwandeling door het
historisch centrum van de stad. Als je door de straten van de oude
binnenstad wandelt, kun je de geschiedenis als het ware voelen. Maar
tegelijkertijd is Halle helemaal bij de tijd, wat blijkt uit het energieke
leven in de cafés, restaurants en kroegen. Feestelijk versierde kleine
winkeltje en warenhuizen hebben hun deuren voor de klanten open
staan en op de royale pleinen van de stad is ook altijd wel wat te zien.

Dag 3 - Leipzig

Vandaag brengen wij een bezoek aan Leipzig een dynamische stad
met een bijzondere atmosfeer. Na de ontmoeting met onze
Nederlandstalige gids, maken wij een uitgebreide stadsrondrit met
o.a. een bezoek aan het “Völkerschlachtdenkmal”. Daarna brengen wij
een bezoek aan het historisch centrum van deze boeiende
universiteitsstad met o.a. de Thomaskirche, het Gewandhaus en de
Nikolaikirche. De stad is rijk aan bezienswaardigheden en musea en
heeft naam als een cultuur- en muziekstad. De gehele middag kunt u
doorbrengen in het historische en mooi versierde centrum, vergeet
ook niet een wandeling te maken (en te proeven) op de Leipziger
Weihnachtsmarkt. De kerstmarkt is één van de oudste van Duitsland
en heeft een legendarische reputatie.

Dag 4 - Hannoversch Münden & terugreis

Terugreis met bezoek aan Hannoversch Münden, gesticht aan de
samenvloeiing van de rivieren Werra en Fulda. Behalve het prachtige
slot bevinden zich in dit historische stadje meer dan 700
vakwerkhuizen uit verschillende periodes. Tevens
lunchgelegenheid. Na de lunch (exclusief reissom) vervolgen wij de
thuisreis. In de vroege avond arriveren we weer in Limburg.  

Hotelinformatie

Radisson Blu Halle-Merseburg ****

Zoals u van ons gewend bent, hebben we gekozen voor een prima 4*
hotel met uitstekende beoordelingen. U verblijft in het hotel van de
keten Radisson Blu Halle – Merseburg. Het hotel combineert een
moderne sfeer binnen een klassiek kasteel-complex. We worden
iedere avond goed verzorgd door de keukenbrigade en u kunt de dag
afsluiten in de “Rabenbar” met terras.  

Hotel verzorging: Halfpension

Bezoek o.l.v. gids aan Leipzig en Halle
(met headsets)

Bezoek Hannoversch Münden

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Eenpersoonskamertoeslag: € 95,-

Hotel website: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/r...
Hotel adres: Radisson Blu Hotel Halle-Merseburg, Oberaltenburg,
Merseburg, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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