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Tweetalig begeleide reis
HET ZWARTE WOUD, ANDERS! DUITSLAND 4 DAGEN

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 lig-
gende gebouwen 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, worden 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  er 
ook geproefd worden van de huisgemaakte Schnaps uit de distilleerd-
erij van het hotel.

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 bezo-
eken we het stadje Gengenbach. Na Gengenbach rijden we door tot 
Gutach, waar we het Voghtsbauern museum bezoeken. Na het bez-
oek 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 fac-
ultatieve lunch, rijden we naar Allerheiligen voor een bezoek aan de 
Klooster ruïne en zijn watervallen en de Mümmelsee . Via panoramis-
che 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 hoofdstad van 
het Zwarte Woud: Freiburg. We bezoeken er de oude binnenstad met 
zijn prachtige winkelstraatjes! Daarna rijden we via Schauinsland, Feld-
berg, Todtnau naar Titisee, waar we lunchen (oa de rasachte Schwar-
zwald taart en een boottocht maken. We bezoeken 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: ± € 66,00 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 (€ 4,00 per dag en per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

Prijs per persoon - 4 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

12/04 – 21/05 – 07/06 – 04/07 – 09/08 – 
22/09 – 10/10/2022

€ 309,90 € 294,40

KORTINGEN EN SUPPLEMENTEN
Single ..............................................................................................................€ 49,00
Korting kind 0 t.e.m. 3 jaar ** ....................................................................- 50 %
Korting kind 4 t.e.m. 12 jaar ** ....................................................................- 15 %

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 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

VANAF € 294,40  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Een klassieker 

in een creatief 

jasje




