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* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. 
** 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. 

Tweetalig begeleide reisSPROOKJESACHTIGE RIJN DUITSLAND 3 DAGEN

PARKHOTEL RÜDESHEIM ****
Ons hotel heeft een schitterende locatie: in het hartje van het histo-
risch centrum van Rüdesheim, tegenover de pier van de veerboot en 
op wandelafstand van de beroemde ‘Drosselgasse’. Alle kamers van 
ons hotel hebben een panoramisch uitzicht op de stad of de Rijn, tv, 
WiFi en badkamer met douche/bad, haardroger en toilet. In het res-
taurant van het Parkhotel geniet u van een uitgebreid ontbijtbuffet 
en ’s avonds worden zowel traditionele als internationale gerechten 
geserveerd. Op het gezellige terras van het hotel kan u genieten van 
het prachtig uitzicht op de Rijn.

PROGRAMMA
Dag 1
We vertrekken om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekhal in Menen 
richting Koblenz, prachtig gelegen oude stad ingeklemd tussen de sa-
menvloeiing van de Moezel en de Rijn.  Dit is heel goed te zien vanaf 
de vesting Ehrenbreitstein, die net als de Lorelei vandaag nog op ons 
programma staat. We rijden naar Rüdesheim voor incheck en diner in 
ons hotel. ’s Avonds gaan we op ontdekking in de Drosselgasse: De 
smalle straat is amper 144 meter lang, maar uit elk wijnlokaal, kelder 
of  herberg klinkt er muziek, van de vroege voormiddag tot diep in de 
nacht. Het drukste steegje van de oude stad is wellicht het bekendste 
van heel Duitsland.
Dag 2
Na ons heerlijk ontbijtbuffet, nemen we de boot tegenover ons ho-
tel voor een tochtje op de Rijn. Terug aan wal, wandelen we samen 
met onze gids door Rüdesheim. Daarna nemen we onze touringcar 
om een bezoekje te brengen aan Niederwalddenkmal, een aandenken 
aan de Frans-Pruisische oorlog met een prachtige locatie aan de Rijn. 
We vervolgen onze tocht richting Wiesbaden, de chique badplaats aan 
de Rijn. Niet alleen bekend van de vele winkelstraten maar we zien 
onder meer het indrukwekkende Kurhaus, het stadskasteel; het Altes 
Rathaus of de voorloper van het witte huis, Villa Söhnlein. ’s Avonds 
genieten we in ons hotel van het diner en onze heerlijke nachtrust.
Dag 3 
Deze ochtend brengen we een bezoek aan Mainz, een stad met vele na-
men en gezichten: Universiteitsstad, stad van de Romeinen, Gutenberg-
stad, carnavalstad & wijnkoningin van Duitsland. In de namiddag rijden 
we terug naar Menen, waar onze aankomst voorzien is om 20.30 u.

EXCURSIEPAKKET € 69 P.P. (behoudens wijzigingen) 

Prijs per persoon - 3 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

30/04/2022 Dag van de arbeid € 244,40 € 232,18

04/06/2022 Pinksteren € 244,40 € 232,18

08/07/2022 € 244,40 € 232,18

05/08/2022 € 244,40 € 232,18

23/09/2022 € 244,40 € 232,18

14/10/2022 € 244,40 € 232,18

SUPPLEMENT
Single ..............................................................................................................€ 49,00

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van on board entertainment 

systeem, bar, toilet, dvd en airco
• Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
• 2 x overnachting in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet
• 2 x ontbijt
• 2 x avondmaal
• Verblijfstax

In deze prijzen zijn niet inbegrepen: 
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Excursiepakket (± € 69 per persoon)
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering 

en appreciatie

Bestseller

5%
VROEGBOEK

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




