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Duitsland
4 DAGENHET ZWARTE WOUD, ANDERS!

PROGRAMMA
DAG  1 Vertrek om 06.30 u. Een facultatief ontbijt is voorzien in Wanlin. Na 

de grensovergang rijden we via Offenburg het Zwarte Woud in en 
bezoeken we het stadje Gengenbach. Na Gengenbach rijden we 
door tot Gutach, waar we het Voghtsbauern museum bezoeken. 
Na het bezoek gaan we op zoek naar onze verblijfplaats, voor een 
welverdiend avondmaal.

DAG  2 Daguitstap naar Durbach, Allerheiligen, Mümmelsee en Ruhrstein.  
In de voormiddag bezoeken we het “Gouden wijndorp Durbach”, 
waar we een wijnkelder bezoeken en wijn mogen degusteren. Na 
een facultatieve lunch, rijden we naar Allerheiligen voor een bezoek 
aan de Klooster ruïne en zijn watervallen en de Mümmelsee. Via 
panoramische wegen rijden we terug naar ons hotel.

DAG 3 Daguitstap naar Freiburg, Schauinsland, Feldberg, Titisee, Triberg 
en Zell am Harmersbach. Na het ontbijt rijden we naar de hoofd-
stad van het Zwarte Woud: Freiburg. We bezoeken er de oude bin-
nenstad met zijn prachtige winkelstraatjes! Daarna rijden we via 
Schauinsland, Feldberg, Todtnau naar Titisee, waar we lunchen (oa 
de resachte Schwarzwald taart en een boottocht maken. We be-
zoeken ook de watervallen van Triberg en Zell am Harmersbach.

DAG 4 Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het museum Glashütte 
te Wolfach. Daar kunt u beleven hoe op een ambachtelijke wijze glas 
wordt geblazen.  Na een facultatieve lunch, vatten we de terugreis 
aan.  Aankomst in onze centrale vertrekhal rond 20.30 u.

Facultatieve uitstappen: ± € 59,00 p.p.

Ons hotel in Biberach:   

Gasthof Linde ***
Gasthof Linde wordt gerund door de familie Weng, en staat bekend om zijn 
sfeer en gastvrijheid.  Het hotel bestaat uit 2 naast elkaar liggende gebou-
wen en is traditioneel en gezellig ingericht. Het hotel is rustig gelegen aan 
de rand van het dorpje. Uit de keuken van chef-kok Manfred Weng, wor-
den u traditionele en lokale specialiteit geserveerd. De kamers zijn klassiek 
ingericht, bereikbaar per lift en voorzien van tv, balkon en badkamer met 
toilet en douche. Voor de liefhebbers kan ook geproefd worden van de 
huisgemaakte Schnaps uit de distilleerderij van het hotel.

VANAF € 284,91  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 4 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

29/04 – 13/05 – 10/06 – 12/07 – 09/08 –  20/09 – 
04/10/2021 € 299,90 € 284,91

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Kind 0 t.e.m. 3 jaar** ...........................................................................................................- 50 %
Kind 4 t.e.m. 12 jaar** ..........................................................................................................- 15 %
Single supplement .......................................................................................................... € 46 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Tweetalige gespecialiseerde gids die u alle mooie plekjes van het Zwarte Woud laat zien.
• Verblijf in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche en toilet.
• 3 x ontbijtbuffet
• 3 x avondmaal

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden (± € 59,00 p.p.)
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag en per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon). ** In dezelfde kamer met 2 volwassenen.

Tweetalig begeleide reis

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Een 
klassieker

in een 
creatief

jasje

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
• 3 x overnachting in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
• 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3 x driegangendiner

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Excursiepakket met facultatieve toegangsgelden (± € 109 per persoon)
•  Reis-en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

Nederland 
4 DAGEN

PROGRAMMA
DAG  1 Na de afreis om 06.30 u. rijden we via de snelwegen in de richting 

van Den Helder, waar we de ferry nemen richting Texel. Op Texel 
wacht een echte Slufterlunch ons op, waarna we meegenomen 
worden per huifkar doorheen de Duinen & het natuurgebied de 
Slufter. In de late namiddag nemen we rustig onze intrek in ons ho-
tel De Pelikaan in De Koog. Na een lekker aperitiefje, genieten we 
van een heerlijk diner.

DAG 2  Na het ontbijt, trekken we op avontuur op de Waddenzee met een 
echte Garnalenkotter. Tijdens het garnalen vangen, spotten we 
misschien wel zeehonden. Je leert niet alleen alles over de garnaal-
vangst, je mag ze natuurlijk ook proeven… beter vind je ze nergens. 
Na een facultatieve lunch in Oudeschilde, hebben we een afspraak 
met een rasechte Strandjutter, in het Maritiem- & Juttersmuseum 
Kaap Skil. Het museum is deels in open lucht, met mooie woningen 
uit de oude tijd en bevat een prachtige maquette van de Rede van 
Texel uit de 17de eeuw. ’s Avonds wacht het diner ons op in de Peli-
kaan.

DAG 3  We starten de dag met een bezoekje aan De Hoorn, een authentiek 
dorpje met veel zeemanshuisjes. Van zeehonden kan je nooit ge-
noeg krijgen! We bezoeken vandaag Ecomare, het zeehonden- & 
bruinvisopvangcentrum, tijdens het voedermoment. De verzorgers 
vertellen over de verzorging van de opgevangen dieren en tonen je 
ook graag het prachtig aquarium, vogelopvangcentrum en muse-
um. We voorzien een facultatieve lunch op het strand, waarna we 
op zoek gaan naar de kunst van het distilleren in Nederland? Van 
waar komt de uitdrukking ‘In de kiem smoren’? Wat zegt een houd-
baarheidsdatum op een product? En hoe smaken de brouwsels van 
Bierbrouwerij de Boei & Distilleerderij de Lepelaar? In de late na-
middag keren we terug naar Den Koog, we genieten van de vrije tijd, 
het diner en onze nachtrust.

DAG 4  Na het ontbijt maken we een rondrit over het eiland, we maken 
een korte wandeling door De Cocksdorp, verder naar de vuurtoren 
op het meest noordelijke punt van Texel, waar de Noordzee en de 
Waddenzee samen komen, naar Den Burg. Dit gezellig stadje her-
bergt niet alleen de Oudheidskamer, die we gaan bezoeken, maar 
het heeft ook een gezellige historische centrum, waar we genieten 
van de lunch & vrije tijd. In de namiddag, nemen we de ferry terug 
naar Den Helder en vatten we de terugreis aan richting België. Onze 
aankomst is voorzien in Menen om 20.30 u.

De prijzen en programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

Ons hotel in De Koog:   

De Pelikaan ****
Pelikaan is prachtig gelegen in het Nationaal Park Duinen aan de rand van 
een mooi dennenbos op 15 minuten lopen van het Noordzeestrand  De 
ruime kamers zijn uitgerust met boxspringbedden, flatscreen-tv, schrijf-
bureau, gratis wifi en badkamer met inloopdouche en toilet. U bent er aan 
het juiste adres voor een uitgebreid ontbijt & heerlijk diner. In de Peli Pub 
geniet je gezellig na bij een lokaal biertje of likeurtje.

Prijs per persoon - 4 dagen –  Half pension

 Vertrekdata
Prijs per persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per persoon 
voor 19/04/’21

13/05/2021 € 378,80 € 359,89

01/07/2021 € 398,80 € 378,86

09/08/2021 € 398,80 € 378,86

09/09/2021 € 378,80 € 359,86

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Kind 0 – 12 jaar ** .................................................................................................................- 20 %
Supplement Single .........................................................................................................€ 105,00

WONDERMOOI TEXEL! 
Tweetalig begeleide reis

WONDERMOOI EXCURSIEPAKKET  
€ 109 p.p. - Kind t.e.m. 11 jaar: € 69 p. kind

Inclusief de Slufterlunch, huifkarrentocht, garnalen vissen op  
de Waddenzee, bezoek aan het Maritiem- & Juttersmuseum, 
Ecomare (Opvangcentrum voor zeehonden en bruinvissen),  
bezoek aan de Bonte Belevenis inclusief degustatie jenever  

& bier, de Oudheidskamer in Den Burg, begeleiding door  
onze gids en alle reservatiekosten.

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon). ** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede 
komt aan uw comfort en privacy.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*


