
6 dagen / 5 nachten
halfpension

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

20 juli 20 € 562

10 augustus 20 € 562

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 42

3e volw. in 1 kamer € 425

Kind tem 11 jaar € 280

Elektrische fiets € 54

Opstapplaatsen: D

HOTEL ZUM WALKENSTEIN ***
Ligging: in een prachtige vallei aan de rand van het plaatsje Oberwolfach
Uitrusting: familiaal gerund hotel met restaurant en bar, rookvrije kamers met 
douche en toilet, radio, tv, meestal balkon (rookvrij)
Maaltijden: ontbijtbuffet, verzorgde 3-gangen avondmalen

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 6e dag het ontbijtbuffet
• Huurfietsen inbegrepen
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

Dag 1 • België – Schiltach - Oberwolfach
We rijden via Baden-Baden, de Schwarzwaldhochstrasse naar het pittoreske Schiltach. Facultatief gratis bezoek aan het Hansgrohe museum. 
Nadien rijden we verder tot in Oberwolfach, installatie in ***hotel Zum Walkenstein.

Dag 2 • “Tour de Murg” (fietstocht ± 45 km) 
Vanuit het infopunt Kniebishütte fietsen we langs het riviertje de Forbach, door het Engelmann Wald naar het kuuroord Freudenstadt. 
Stroomafwaarts verder tot Baiersbronn. Hier buigt de Forbach naar het noorden en mondt uit in de Murg. Deze prachtige vallei volgen we 
tot Forbach. 

Dag 3 • Kinzigtalroute (fietstocht ± 45 km) 
We vertrekken met de fiets vanuit ons hotel richting Wolfach. We fietsen via de typische Zwarte Woud dorpjes Hausach en Haslach richting 
het ommuurde stadje Gengenbach. In de namiddag zetten we onze rit verder langs het wijndorp Ortenberg tot ons eindpunt. Op de terugweg 
nemen we nog even vrije tijd in het dorpje Wolfach. 

Dag 4 • Offenburg – Straatsburg - Kittersburg (fietstocht ± 45 km) 
Vandaag verlaten we even Duitsland en steken de grens over richting Straatsburg. We fietsen vanuit Offenburg door een vlak en waterrijk 
gebied tot aan de Rijn: de natuurlijke grens tussen Duitsland en Frankrijk. We steken de Passerelle des Deux Rives over en fietsen door de 
fietsvriendelijke stad Straatsburg tot aan het Europese parlement. In de namiddag fietsen we terug richting Duitsland tot in Kittersburg. We 
eindigen onze dag in typisch Duitse stijl, in een gezellige Biergarten.

Dag 5 •  Mühlenradweg (fietstocht ± 48 km) 
De autocar brengt ons naar Lahr Schwarzwald. We fietsen langs rustige wegen door het vlakke landbouwgebied en genieten van de rust. Na 
een middagstop rijden we verder door de bossen tot in Neuried, waar onze autocar ons opwacht. 

Dag 6 • Oberwolfach - België
We rijden terug naar België.
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FIETSEN IN HET ZWARTE WOUD

Duitsland


