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Driestedentrip Elzas
Fenomenale natuur, de bekende wijnroute en enkele belangrijke
steden vormen de sterke troeven van de Elzas. Tijdens onze drieste
dentrip ligt de focus op markante musea in Mulhouse, op vakwerk
huizen in het schilderachtige hart van Colmar en op Straatsburg,
hoofdstad van Europa en van de Elzas met zijn Grande Île en het
Europees Parlement. Langs de Route des Vins d’Alsace pikken we
nog enkele hoogtepunten mee zoals het kasteel van Haut-Koenigs
bourg en het bedevaartsoord en wandelparadijs Mont Sainte-Odile.

PROGRAMMA
DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 529
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.):  € 387
alleenreizende: 
€ 714
kinderen:
prijs op aanvraag
supplement hond: 
t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en toe
ristenbelasting • geleide stadswandelingen
Mulhouse, Colmar en Straatsburg • geleide
bezoeken incl. toegang spoorwegmuseum,
automobielmuseum en kasteel HautKoenigsbourg • boottocht Colmar • Europees
Parlement Cruise • toegangsgelden Ecomusée
d’Alsace • audioguide Mont Sainte Odile •
openbaar vervoer dag 2,5,8 en 9 • welkomst
drink en extra drink • lunch dag 5 en afscheids
etentje • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Felix Timmermans

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
18 februari 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33 of
www.vkt.be/reizen
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Dag 1 Samenkomst in het zuidelijke deel
van de Elzas, in de groene omgeving
van Cernay. Omringd door ooievaars
houden we onze welkomstdrink.
Dag 2 Met openbaar vervoer naar
Mulhouse voor een geleid bezoek aan
het grootste spoorwegmuseum van
Europa. Hier herbeleven we de geschiedenis van de eerste locomotief tot de
TGV. Na de middag gaan we op stap
met een gids die ons inwijdt in de lange
geschiedenis van Mulhouse.
Dag 3 Opnieuw naar Mulhouse, nu met
eigen vervoer, voor een bezoek aan
het unieke automobielmuseum met de
meest waardevolle collectie ter wereld.
Na de middag trekken we naar het
Ecomusée d’Alsace, een openluchtmuseum met authentieke boerenwoningen
die stuk voor stuk zijn ontmanteld in
het dorp waar ze moesten verdwijnen.
Ontdek hier de oude ambachten, proef
de streekproducten en bewonder de
prachtige collectie oude draaimolens.
Dag 4 Naar Colmar via de beroemde
Route des Vins ‘Sud-Alsace’. Het wordt
een dagje genieten van schilderachtige
dorpen met vakwerkhuizen te midden
van de wijngaarden.
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NAAR HET LAND VAN
OOIEVAARS EN WIJN

Dag 5 Met het openbaar vervoer naar
Colmar voor een onvergetelijk boottochtje
door La Petite Venise, in het hart van de
oude stad met zijn charmante, typische
huisjes. Na een gezamenlijke lunch, verkennen we Colmar verder met een gids.
Je krijgt het gevoel dat de tijd hier echt is
blijven stilstaan.
Dag 6 Verplaatsing nar Obernai langs de
noordelijke Route des Vins d’Alsace, met
wijnlokalen in mooie dorpjes tussen de
wijngaarden. Aanbevolen pareltjes onderweg: Ribeauvillé met zijn ooievaarspark
en Thannenkirch, midden de wijngaarden en de weiden.
Dag 7 Met eigen vervoer naar het kasteel
Haut-Koenigsbourg, een van de meest
bezochte monumenten van Frankrijk
voor een geleid bezoek. ’s Namiddags
geven we rendez-vous voor een bezoek
aan de Mont Sainte Odile, een religieus
gebouw gewijd aan de beschermvrouwe
van de Elzas, nu een hotel dat nog door
vele pelgrims wordt bezocht. De natuurlijke bosomgeving is een paradijs
voor vele wandelaars die hier volop
komen genieten.
Dag 8 Met de trein naar Straatsburg, de
hoofdstad van Europa én van de Elzas,
voor een geleid bezoek aan de oude stad
met zijn vele vakwerkhuizen en vestingwerken bij het water, maar ook de nieuwe
stad waar heel wat mooie 17de-18deeeuwse huizen bewaard gebleven zijn.
Dag 9 We eindigen ons bezoek aan
Straatsburg met een ‘cruise’. Tijdens
deze boottocht rond de ‘Grande
Ile’ meren we aan voor een geleid
bezoek aan het Europees Parlement.
’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 10 Einde en individuele terugreis. △

