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JAAR

BEIEREN: KONINGSKASTELEN & MÜNCHEN

TWEETALIG BEGELEIDE REIS

Bij Hotel Alte Poste gaat een heel lange traditie gepaard die 
de Familie Lutzenberger in ere houdt. Het hotel biedt een 
gezellige, smaakvolle ambiance, die traditie en moderniteit 
perfect combineert. ‘s Ochtends kan u genieten van een 
lekker uitgebreid ontbijtbuffet. 
Hotel Alte Poste is gelegen in het hartje van het pittoreske 
Schongau aan de Romantische Straße en dicht bij de uit-
lopers van de Alpen met zijn fascinerende bezienswaardig-
heden en recreatiemogelijkheden. De kamers zijn liefdevol 
ingericht. Ontspan en geniet. Beleef dagen in een feelgood 
sfeer met gastronomen met engagement
De kamers zijn voorzien van een douche of bad, sataliet tv 
(LCD), koffiemachine, Minibar, airco, bureau en WIFI. 
 

HOTEL ALTE POST **(*)

Ons hotel te Schongau: 

PROGRAMMA
Dag 1 Vertrek om 06.30u vanuit onze centrale vertrekhal. We 

rijden via Luxemburg en Duitsland. Aankomst in ons ho-
tel te Schongau om 20.00u.

Dag 2 Na het ontbijt vertrekken we naar het mooie slot Lin-
derhof, dat tegen de Oostenrijkse grens gelegen is. 
Daarna staat Oberammergau op het programma. De 
stad is internationaal bekend voor zijn passiespelen. We 
besluiten met een bezoek aan de Wieskirche.

Dag 3 Daguitstap naar München. Eerst bezoeken we het kas-
teel Nymphenburg, het zomerverblijf van de Beierse 
vorsten. Tegen de middag arriveren we in het centrum 
van München, na een facultatieve lunch is een begelei-
de wandeling of vrije tijd voorzien.

Dag 4 Vandaag wordt het een romantische dag. Eerst rijden 
we naar het sprookjeskasteel Neuschwanstein. We heb-
ben een prachtig zicht op het ouderlijke slot van Ludwig 
II: Hohenschwangau. In Füssen voorzien we tot slot nog 
een stadswandeling en vrije tijd.

Dag 5 We verlaten het hotel om 07.00 u. en rijden terug langs 
dezelfde weg als bij de heenreis. Aankomst omstreeks 
20.30 u.

 Facultatieve uitstappen: +/- € 100,00 per persoon

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

voor 
23/04/’23

Prijs p.p.
na 

23/04/’23

05/06/’23 € 564,68 € 594,40

13/08/’23 € 564,68 € 594,40

09/10/’23 € 564,68 € 594,40

Single supplement € 94,00

In de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe viersterrenautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• 4x Overnachting in een uitstekend driesterrenhotel in tweepersoonskamer 

met bad of douche en toilet
• 4x Ontbijt
• 4x Diner
In de prijs is niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden (+/- € 100,00 p.p.)
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,25 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering 

en appreciatie

Vanaf € 564,68 per persoon op basis van 
halfpension voor 5 dagen

5 dagen - halfpension

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 23/04/2023) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 23/04/2023 werd de vroegboekkorting reeds 
afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon & promo Disneyland Parijs).

** In dezelfde kamer met 2 volwassenen 

AANRADER

5%
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KORTING
t.e.m. 23/04/2023*
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