
Opstapplaatsen: L

5 dagen / 4 nachten
halfpension

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

18 juni 18 € 489

06 augustus 18 € 489

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 80

Dag 1 • België - Würzburg - Rothenburg ob der Tauber
We rijden via Keulen en Frankfurt naar Würzburg. We ma-
ken een stadswandeling door deze gezellige stad aan het 
begin van de Romantische Strasse. Aansluitend rijden we 
naar onze verblijfplaats Rothenburg ob der Tauber. Installa-
tie in ***hotel Rappen.

Dag 2 • Creglingen - Weikersheim - Rothenburg ob 
der Tauber
In de voormiddag rijden we naar Creglingen voor een 
kort bezoek aan de Herrgottskirche (± € 2 pp) met het 
Maria-altaar vervaardigd uit houtsnijwerk. Vervolgens rij-
den we naar Weikersheim, waar we een facultatief be-
zoek brengen aan het imposante slot (± € 6,5 pp). Na de 
middag rijden we terug naar Rothenburg ob der Tauber. 
Dit schilderachtige plaatsje is een van de best bewaarde 
middeleeuwse stadjes in Duitsland. We maken een uitge-
breide stadswandeling langs o.a. de Sint-Jacobskerk, de 
belangrijkste kerk van de stad. 

Dag 3 • Nördlingen - Dinkelsbühl
Na het ontbijt rijden we naar Nördlingen. We wandelen 
door de middeleeuwse steegjes en straten en bewonderen 
de prachtig bewaarde huizen. ’s Namiddags rijden we naar 
Dinkelsbühl. De stad is nog bijna geheel omsloten door 
een oude verdedigingsmuur met torens en stadspoorten. 

Dag 4 • Schillingsfürst - Rothenburg ob der Tauber
Vandaag starten we de dag in Schillingfürst. We brengen 
een facultatief bezoek aan het Beierse Jagdfalkenhof en 
het slot Schillingsfürst (± € 8,5 pp) en wonen een roof-
vogeldemonstratie bij. Nadien rijden we terug naar 
Rothenburg ob der Tauber voor een vrije namiddag.

Dag 5 • Limburg an der Lahn - België
In de voormiddag rijden we naar Limburg an der Lahn. 
Aansluitend via de Duitse autowegen terug naar België.

HOTEL RAPPEN
Ligging: vlakbij het centrum van Rothenburg ob 
der Tauber
Uitrusting: restaurant, bar, biertuin, terras, sauna, 
lift, gratis wifi
Kamers: comfortabele kamers met badkamer met 
bad of douche, toilet, haardroger, tv
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds ver-
zorgde 3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 5e dag het ontbijt
 � 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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De Romantische Strasse is één van de bekendste toeristische routes in Duitsland. U krijgt tijdens deze reis een indruk van het middeleeuwse 
Europa. De route verbindt prachtige middeleeuwse steden zoals Rothenburg ob der Tauber en Nördlingen. We volgen het spoor van de 
romantiek. 

Romantische Strasse DUITSLAND  

-10%


