
Opstapplaatsen: L

3 dagen / 2 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

19 mei 18 € 329

22 juni 18 € 329

03 augustus 18 € 329

07 september 18 € 329

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 30

Kind tem 11 jaar € 125

Halfpension
(2 avondmalen)

€ 55

Dag 1 • België - Wiesbaden - Frankfurt
We rijden naar Wiesbaden, een van de chicste steden van 
Duitsland, waar 26 warmwaterbronnen zorgen voor de 
allure van een kuurstad. De belangrijkste bezienswaar-
digheden zijn het Kurhaus het Hessische Landesmuseum, 
Museum Wiesbaden, de oude historische binnenstad, Slot 
Biebrich en het Staatstheater. Na een stadswandeling door 
de historische binnenstad kunnen we facultatief met de 
kabelbaan (± € 3,50 pp) naar de Neroberg. De kabelbaan 
is meer dan 100 jaar oud en wordt omhooggetrokken door 
het gewicht van het water. Vanaf de Neroberg hebben  we 
een prachtig uitzicht over Wiesbaden, de Rijn en de stad 
Mainz. We bezoeken facultatief de Russisch-orthodoxe 
kerk (± € 2 pp) op de Neroberg. We genieten van nog wat 
vrije tijd en rijden in de late namiddag door naar Frankfurt 
voor installatie in ons hotel.

Dag 2 • Frankfurt
Vandaag bezoeken we de financiële hoofdstad van Duits-
land, Frankfurt, ook wel eens “Mainhattan” genoemd van-
wege de talrijke wolkenkrabbers. We maken een rondrit 
door het moderne en oude stadsgedeelte. We wandelen 
door het oude stadscentrum, Römerberg, dat tijdens WOII 

zwaar verwoest werd maar nu in zijn oude glorie werd 
hersteld. Liefhebbers kunnen facultatief de Maintower (± 
€ 6,50 pp) beklimmen. Vanop het 200m hoog gelegen 
platform hebben we een adembenemend uitzicht. Nadien 
genieten we van vrije tijd om door de stad te kuieren, een 
museum mee te pikken of te shoppen. Frankfurt staat be-
kend als een van de beste en grootste winkelsteden van 
Duitsland.

Dag 3 • Frankfurt - Mainz - België
Vandaag bezoeken we Mainz, de grootste stad van Rhein-
land-Pfalz en gelegen aan de samenloop van Rijn en Main. 
We wandelen door de gerestaureerde oude stadswijk, 
langs tal van indrukwekkende barokke gebouwen, palei-
zen, monumenten en de machtige dom, die al meer dan 
1000 jaar het stadsbeeld bepaalt. In de schaduw van de 
dom strekt zich het Mainz uit de middeleeuwen en het be-
gin van de nieuwe tijd uit. We genieten van wat vrije tijd in 
de kronkelige nauwe steegjes, de vele winkeltjes en cafés 
rondom de prachtige Kirschgarten met zijn romantische 
vakwerkhuizen en de Marienbrunnen waar het altijd even 
gezellig en druk is. Nadien keren we terug naar België.

BEST WESTERN PREMIER IB HOTEL 
FRIEDBERGER WARTE
Ligging: centraal gelegen in het stadsdeel 
Frankfurt-Bornheim, naast de historische 
Friedberger Wartetoren, op ongeveer 5 km van het 
stadscentrum van Frankfurt
Uitrusting: klassiek hotel met receptie, lift, 
restaurants, bar, bistro, lounge, terras, tuin, 
fitnesscentrum (gratis), sauna & solarium (tegen 
betaling), gratis wifi
Kamers: ruime en moderne kamers met badkamer 
met bad of douche, toilet en haardroger, tv, radio, 
telefoon, bureau, kluisje, minibar
Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s avonds maaltijd in 
buffetvorm

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Gebruik van draadloze headset
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Laat u deze zomer verrassen door 3 boeiende steden in één van Duitslands mooiste metropoolregio’s. Wiesbaden is één van de chicste wellness-
oases. Frankfurt, zwaar gehavend in WOII, is een moderne stad met veel groen, moderne architectuur en historische gebouwen. Mainz weerspiegelt 
een stadsgeschiedenis van 2000 jaar.

Wiesbaden - Frankfurt - Mainz DUITSLAND   


