
Opstapplaatsen: L

5 dagen / 4 nachten
halfpension

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

28 juli 18 € 469

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 45

Kind van 3 tem 11 jaar € 205

Elektrische fiets € 45

-10%

Dag 1 • België - Bingen - Boppard
(fietstocht ± 20 km) 
We vertrekken richting Duitsland. In de vroege namiddag 
start onze fietstocht in Bad Kreuznach en rijden we langs 
de Nähe tot in Bingen. Hier stallen we de fietsen en rijden 
met de autocar naar Boppard voor installatie in het ***hotel 
Rheinlust.

Dag 2 • Bingen - Bacharach - Boppard
(fietstocht ± 47 km) 
Onze fietstocht start in Bingen en we fietsen via het schil-
derachtige Bacharach naar St-Goar, gelegen tegenover de 
Loreleybocht. Vervolgens fietsen we via Bad Salzig tot ons 
hotel in Boppard, een romantisch stadje met een eeuwen-
oud verleden.

Dag 3 • Boppard - Koblenz - Andernach
(fietstocht ± 45 km) 
In de ochtend volgen we de Rijn stroomafwaarts tot Koblenz. 
Hier stroomt ter hoogte van het “Deutsches Eck” de Moezel in 
de Rijn. Na de middag steken we de Moezel over en vervolgen 
we ons fietsparcours tot Andernach. Installatie in het ***hotel 
Rheinkrone.

Dag 4 • Ahrbrück - Bad Neuenahr - Andernach
(fietstocht ± 55 km) 
We rijden met de autocar naar Ahrbrück en fietsen langs 
de Ahr-oever tot aan de monding in de Rijn. ’s Middags 
houden we halt in Bad Neuenahr en genieten van onze 
vrije tijd om deze frivole badstad te verkennen. Daarna 
gaat het verder tot aan het hotel in Andernach.

Dag 5 • Andernach - Remagen - België 
(fietstocht ± 22 km) 
Vandaag fietsen we vanuit Andernach verder stroom-
afwaarts richting Remagen. We maken een stop aan de 
beruchte “brug”. In de vroege namiddag worden de fietsen 
geladen en vertrekken we huiswaarts.

HOTELS
Ligging: de hotels zijn gelegen in het centrum van 
de gezellige wijndorpen
Uitrusting: typische hotels met restaurant, bar en 
lift
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad 
of douche en toilet, telefoon, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen avondmalen of buffetten

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 5e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

BURG REMAGEN KOBLENZ
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Het Rijndal blijft jaar na jaar vakantiegangers bekoren en steekt daarenboven vol nostalgie en romantiek. Hier wordt genoten van het leven. 
De wijngaarden leveren de heerlijkste wijnen en de natuur is prachtig. Vakantie aan de Rijn is een traditie, die wordt voortgezet op de fiets!

Fietsen langs de Rijn DUITSLAND    


