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5 - daagse midweek vakantie naar de Spessart in Duitsland. 

Deze 5 – daagse volledig verzorgde excursiereis voert u naar het midden van Duitsland in de omgeving 
van Würzburg. Tijdens deze reis bezoeken we o.a. de mooi plaatsjes Wertheim en Kleinheubach. Deze 
streek is van oudsher bekend om zijn burchten waarvan we er ook enkele zullen gaan bezoeken. 
Daarnaast brengen we een bezoek aan Rothenburg ob der Tauber waar het gehele jaar door een 
kerstsfeer heerst. 

Tijdstip:       Maandag 17 juni 2019 t/m vrijdag 21 juni 2019 
Hotel:           Best Western Hotel Brunnenhof, 
Adres:          Hauptstraße 231, 63879 Weibersbrunn 

Website:      www.hotelbrunnenhof.com 

 

 
 

Het volledige reisprogramma treft u hieraan.   
 
Deze 5-daagse reis kunnen wij u aanbieden voor: 
2 – persoonskamer:       € 539,00 p.p. 
1 – persoonskamer toeslag van:  €   72,00 p.p. 

 
Inclusief: 

♦  Koffie met vlaai in onze centrale opstapplaats Partycentrum Antoine in Soerendonk; 

♦  Vervoer vanaf onze centrale opstapplaats in Soerendonk; 

♦  Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider 

♦  4 nachten verblijf in Best Western Hotel Brunnenhof, Hauptstraße 231, Weibersbrunn 

♦  Verzorging op basis van halfpension + diverse lunches 

♦  Afscheidsdiner; 

♦  Lunch in Koblenz; 

♦  Alle entreegelden voor genoemde bezoeken en excursies; 

http://www.hotelbrunnenhof.com/
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Exclusief: 
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten: 

♦  Annuleringsverzekering 6,9% 

♦  Reisverzekering € 2,50 per dag. 

♦  De niet vermelde maaltijden 

♦  Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d. 

 

Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 

♦  Bezoek aan Wertheim met gids; 

♦  Treinrit naar kasteel; 

♦  Rondvaart over de Main met aan boord een kleine lunch; 

♦  Bezoek met gids aan Rothenburg ob der Tauber; 

♦  Koffie met plaatselijke lekkernij in Rothenburg ob der Tauber; 

♦  Kalte Platte in Rothenburg ob der Tauber; 

♦  Bezoek aan Schloss Mespelbrunn met rondleiding en ontvangst met koffie; 

♦  Stadsrondrit in Aschaffenburg; 

♦  Lunch in Asschaffenburg. 

 

Minimum aantal deelnemers: 30  
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma. 

 

 

Dagprogramma 5 - daagse midweek vakantie naar de Spessart in Duitsland. 

Maandag 17 juni 2019, Heenreis en Koblenz 
Vanuit de centrale opstapplaats in Soerendonk , rijden we richting Koblenz voor de lunch. Na de lunch 
brengen we een bezoek aan de Deutsches Eck, de plaats waar de Rijn en de Moezel samenvloeien. 
Hierna rijden we door, naar ons hotel in Weibersbrunn. 

Dinsdag 18 juni 2019, Wertheim am Main 
Na het ontbijt gaan we op weg naar het mooie stadje Wertheim. Met een gids wordt U rondgeleid door 
Wertheim, waarna we met een treintje naar de burcht klimmen. Daarna wordt u aan boord van de 
rondvaartboot verwacht, waar u tijdens de vaart kunt genieten van een kleine lunch. Aansluitend kunt u, 
voordat we terugkeren naar ons hotel, op eigen gelegenheid het stadje nog even verkennen. 

Woensdag 19 juni 2019, Rothenburg ob der Tauber 
Vanuit ons hotel rijden we via de Romantische Strasse naar Rothenburg ob der Tauber. We worden 
ontvangen met koffie met een plaatselijke lekkernij. Daarna volgt een rondleiding door het oude 
stadshart, waarna we genieten van een heerlijke lunch. Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid deze 
prachtige stad gaan bekijken en de liefhebbers van Kerstmis kunnen hun hart ophalen in het 
Weihnachtsmuseum met de bijbehorende winkels. 
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Donderdag 20 juni 2019, Mespelbrunn en Aschaffenburg 
Vandaag bezoekt u Schloss Mespelbrunn waar u middels een korte rondleiding op de hoogte wordt 
gebracht van het heden en het verleden van het slot. Daarna kunt u in Restaurant De Pferdenstall 
genieten van een kop koffie/thee met een lekkernij. Aansluitend rijden we door naar Aschaffenburg.  
We maken met de bus een stadsrondrit. Voor of na de rondrit genieten we van een lunch in het oudste 
restaurant van Aschaffenburg, waarna u nog even kunt genieten van Aschaffenburg. Hierna gaan we 
weer richting van Weibersbrunn. 

 

Vrijdag 21 juni 2019, 
Als we genoten hebben van ons laatste ontbijt, vertrekken we weer vanuit Hotel Brunnenhof richting 
Nederland. In Partycentrum Antoine genieten we, onder het genot van een heerlijk diner, nog na van 
deze prachtige reis. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan staan wij u graag te woord of beantwoorden uw email. 
De juiste gegevens staan hieronder. 

 
 
 
 
Mocht u nog vragen hebben dan staan wij u graag te woord of beantwoorden uw email. 
De juiste gegevens staan hieronder. 
 
 
Contact gegevens: 
Adres        : Lochtenburg 47 
Postcode        : 5481 CN 
Woonplaats    : Schijndel 
Telefoon no.   :  +31 (0) 73 – 6 89 26 06 
Mobiel no.      :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
Email             :  info@countrytravel.nl 
Website         :  www.countrytravel.nl 

tel:%20+31736892606
tel:%20+31622574038
mailto:%20info@countrytravel.nl
https://www.countrytravel.nl/

