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JAAR

HET ZWARTE WOUD 

Gasthof Linde wordt gerund door de familie Weng, en staat 
bekend om zijn sfeer en gastvrijheid.  Het hotel bestaat uit 
2 naast elkaar liggende gebouwen en is traditioneel en ge-
zellig ingericht . Het hotel is rustig gelegen aan de rand van 
het dorpje.

Uit de keuken van chef-kok Manfred Weng, worden u traditi-
onele en lokale specialiteit geserveerd. De kamers zijn klas-
siek ingericht, bereikbaar per lift en voorzien van tv, balkon 
en badkamer met toilet en douche. Voor de liefhebbers kan 
ook geproefd worden van de huisgemaakte Schnaps uit de 
distilleerderij van het hotel.

GASTHOF LINDE ***

PROGRAMMA
Dag 1 Vertrek om 06.30u. Een facultatief ontbijt is voorzien 

in Wanlin. Na de grensovergang rijden we via Offenburg 
het Zwarte Woud in en bezoeken we het stadje Gengen-
bach. Na Gengenbach rijden we door tot Gutach, waar 
we het Vogtsbauernmuseum bezoeken. Na het bezoek 
gaan we op zoek naar onze verblijfplaats, voor een wel-
verdiend avondmaal.

Dag 2 Daguitstap naar Durbach, Allerheiligen en de Mummel-
see. In de voormiddag bezoeken we het “Gouden wijn-
dorp Durbach”, waar we een wijnkelder bezoeken en 
wijn mogen degusteren. 

 Na een facultatieve lunch, rijden we naar Allerheiligen 
voor een bezoek aan de kloosterruïne en zijn waterval-
len en de Mummelsee. Via panoramische wegen rijden 
we terug naar ons hotel.

Dag 3 Daguitstap naar Freiburg, Titisee en Triberg . Na het ont-
bijt rijden we naar de hoofdstad van het Zwarte Woud: 
Freiburg. We bezoeken er de oude binnenstad met zijn 
prachtige winkelstraatjes en de kathedraal! 

 Daarna rijden we naat Titisee waar we lunchen met o.a. 
de beroemde Schwarzwaldtaart en een boottocht ma-
ken. We bezoeken ook de watervallen van Triberg.

Dag 4 Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het museum 
Glashütte in Wolfach. Daar kunt u beleven hoe op een 
ambachtelijke wijze glas wordt geblazen.

 Na een facultatieve lunch in Delme, vatten we de te-
rugreis aan.  Aankomst in onze centrale vertrekhal rond 
20.30u.

 Facultatieve uitstappen: +/- € 70 p.p. 

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

voor 
23/04/’23

Prijs p.p.
na 

23/04/’23

17/04 – 18/05 – 22/06 – 17/07 – 21/08 – 
18/09 – 02/10/’23

€ 327,18 € 344,40

Single supplement € 62,00
Korting kind 0 t.e.m. 3 jaar ** - 50%
Korting kind 4 t.e.m. 12 jaar ** - 15%

In de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe viersterrenautocar, voorzien van on board entertainment 

systeem, 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
• 3x Ontbijtbuffet
• 3x Avondmaal

In de prijs is niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden (+/- € 70 p.p.)
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,25 per dag en per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

Vanaf € 327,18 per persoon op basis van 
halfpension voor 4 dagen

* 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. 
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4 dagen  – Halfpension 

Ons hotel te Biberach:
TWEETALIG BEGELEIDE REIS

5%
VROEGBOEK

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

EEN KLASSIEKER 

IN EEN 

CREATIEF JASJE

Tip voor 
levensgenieters

met Weinprobe, 
Schanpsprobe & 

Muziekavond


