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Tijdens onze ‘tournee’ door bruisend Beieren bewonderen we Würzburg, Bamberg en Nürnberg,
middeleeuwse steden met prachtige gebouwen. Langs de rivier Main barst het van de wijngaarden
die uitnodigen voor een degustatie. En er is meer: wandelplezier in het Beierse Woud, de Chiemsee
met het slot Herrenchiemsee, Berchtesgaden met het Kehlsteinhaus maar ook sprookjeskastelen
zoals Neuschwanstein en Linderhof. Als afsluiter bezoeken we de Beierse hoofdstad München en
het niet te missen BMW museum.
PROGRAMMA
DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 883
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.):  € 672
alleenreizende: 
€ 1.228
(honden niet toegelaten)

MAXIMUM DEELNEMERS
Deze reis is beperkt tot 16 eenheden of 33
personen.

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden (incl. taksen) en elektriciteit
(m.u.v. Taching = volgens verbruik) • 4 busex
cursies • busvervoer en lift Kehlstein • openbaar
vervoer München • geleide wandeling en
wijnproeven in wijndorp • geleide stadswan
delingen incl. evtl. toegangen in Würzburg,
Bamberg, Berchtesgaden en München •
toegang Baumwipfelpfad Bayerischer Wald
• boottocht Chiemsee • geleide bezoeken
incl. toegangsgelden : kastelen (Residenz in
Würzburg, Herrenchiemsee (incl museum),
Berchtesgaden, Neuschwanstein, Linderhof),
Dachau, Olympiapark en BMW Museum • wel
komstdrink en 2 extra drinks • afscheidsetentje
• reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Felix Timmermans

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 april 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33 of
www.vkt.be/reizen
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Dag 1 Samenkomst aan de Main, kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Busexcursie naar de universiteitsstad Würzburg voor een stadswandeling
met gids en geleid bezoek aan de barokke
Residenz, pronkstuk van Würzburg en
Unesco-werelderfgoed.
Dag 3 Rondrit langs de wijnvelden aan de
Main. ’s Namiddags spreken we af in een
wijndorp voor een gezamenlijke wandeling en een wijndegustatie.
Dag 4 Busexcursie naar het gezellige
Bamberg en geleid bezoek aan de oude
stadskern die als Unesco-werelderfgoed
erkend is. We wandelen o.a. langs. de
Dom, de Neue Residenz, Klein Venedig ...
’s Namiddags vrij.
Dag 5 Verplaatsing naar het Nationaal
Park Bayerischer Wald nabij de
Tsjechische grens, het grootste aaneensluitende beschermde bosgebied van
Midden-Europa.
Dag 6 Met eigen wagen naar het bezoekerscentrum Falkenstein met zijn dierenpark (waar o.a. de wolf en lynx te zien
zijn). Hier krijg je ook de ijstijdholen te
zien. Nadien vrije wandeling naar keuze.
Dag 7 Nog een dagje in de natuur.
Vandaag bezoeken we het beroemde
‘Baumwipfelpfad’. We klimmen op de
toren en wandelen door de kruinen van
de hoge bomen. Ook hier is een dierenpark en een groot wandelgebied.
Dag 8 Naar de oevers van de Tachinger
See, een van de warmste meren
van Beieren.

Dag 9 Boottocht op de Chiemsee naar
het Herreninsel met geleid bezoek aan
het koningskasteel Herrenchiemsee van
Lodewijk II. Nadien varen we naar het
Fraueninsel met de dom.
Dag 10 Busexcursie met geleid bezoek aan
Berchtesgaden met zijn Stiftskirche St.
Peter und Johannes en het koninklijk slot.
Met een speciale bus via Obersalzberg
en de Kehlsteinstrasse naar Kehlstein en
met de lift naar het Kehlsteinhaus, beter
bekend als Hitlers Teehaus. Het fantastische Berchtesgadener Land ligt hier
letterlijk aan je voeten.
Dag 11 Verplaatsing naar München.
Alle verplaatsingen doen we met het
openbaar vervoer.
Dag 12 Geleid bezoek aan het concentratiekamp in Dachau.
Dag 13 Naar München voor een geleid
bezoek aan het Olympiapark waar in
1972 de Olympische spelen plaatsvonden.
Daarna bezoek aan het vlakbijgelegen
BMW-Museum, dat alleen al voor zijn
architectuur de moeite waard is.
Dag 14 We starten onze busexcursie
met een bezoek aan het droomkasteel
Neuschwanstein van Ludwig II, dé top
attractie van Beieren. De inrichting doet je
wegdromen. Nadien is Slot Linderhof aan
de beurt, relatief klein maar met niets dan
pracht en praal.
Dag 15 Opnieuw naar München, nu voor
een geleid bezoek langs de mooiste hoekjes
van de historische Altstadt met o.a. de
Frauenkirche, de Marienplatz … Vrije
namiddag. ’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 16 Einde en individuele terugreis. △

