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4 - daagse linedance excursie reis naar de Romantische Straße 

Deze 4 – daagse linedance excursie reis voert u naar het midden van Duitsland in de omgeving van de 
Romantische Straße. Tijdens deze reis bezoeken we o.a. Neurenberg en brengen we een bezoek aan 
Rothenburg ob der Tauber waar het gehele jaar door een kerstsfeer heerst. En natuurlijk tijdens de 
avonden linedance met DJ.  
 
Tijdstip:   1 t/m 4 oktober 2020 
Hotel:  Hotel Bergwirt, Schernberg 1, 91567 Herrieden 
Website: http://www.hotel-bergwirt.de 
 

 
 
Deze 4-daagse reis kunnen wij u aanbieden voor: 
2 – persoonskamer:        € 399,00 p.p.      
1 – persoonskamer toeslag van:        €   30.00 p.p. 
 
Inclusief: 

 Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider; 

 Verzorging op basis van halfpension + diverse lunches; 

 Afscheidsdiner in Partycentrum Antoine in Soerendonk;  

 Lunch op de heenreis in Worms; 

 3 linedance avonden met DJ; 

 Bezoek aan de Kaiserburg in Neurenberg met gids;  

 Kleine lunch bij het kasteel; 

 Gingerbread Workshop in de Gingerbread Bakery Wicklein; 

 Bezoek aan Rothenburg ob der Tauber; 

 Koffie met plaatselijke lekkernij in Rothenburg ob der Tauber;  

 Alle entreegelden voor genoemde bezoeken en excursies. 
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Exclusief:  

 Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

 Annuleringsverzekering 7,4%. 

 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 de Kaiserburg in Neurenberg; 

 Workshop in de Gingerbread Bakery; 

 Bezoek met koffie en plaatselijke lekkernij aan Rothenburg ob der Tauber; 
 
Minimum aantal deelnemers: 30 
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma. 
 
 
 

Dagprogramma 4-daagse linedance excursie reis  
naar de Romantische Straße 

 
Dag 1 Heenreis naar de Romantische Straße  
Vanaf onze centrale opstapplaats rijden we met voldoende pauzes naar ons hotel in de Romantische 
Straße. Onderweg kunt u nog genieten van een heerlijke lunch (inclusief).   
Na het diner in het hotel kunt u de beentjes weer strekken tijdens de linedance.  
 
Dag 2 Bezoek aan Neurenberg  
Na het ontbijt gaan we op weg naar de mooie stad Neurenberg. Met een gids wordt U rondgeleid door 
de Kaiserburg. Aansluitend een kleine lunch in Restaurant Burgwächter (inclusief). Na de lunch krijgt u 
een Gingerbread Workshop (inclusief) in de Gingerbread Bakery Wicklein. Is er nog voldoende tijd over 
dan kunt u, voordat we terugkeren naar ons hotel, nog even nagenieten van het mooie Neurenberg.  
Na het diner wordt u weer verwacht voor de linedance avond. 
 
Dag 3 Rothenburg ob der Tauber 
Vanuit ons hotel rijden we via de Romantische Straße naar Rothenburg ob der Tauber. We worden 
ontvangen met koffie en een plaatselijke lekkernij (inclusief). Hierna 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. Maar u zult ervaren dat Rothenburg ob der Tauber 
nog veel meer te bieden heeft.  Als we de honger hebben gestild tijdens het diner wordt het weer tijd 
voor de linedance avond.  
 
Dag 4 Terugreis naar Nederland 
Als we genoten hebben van ons laatste ontbijt, vertrekken we vanuit ons hotel weer richting Nederland. 
In Partycentrum Antoine genieten we, onder het genot van een heerlijk diner, nog na van deze prachtige 
reis. 
 
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma. 
 


