
5 dagen / 4 nachten
halfpension

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

14 juni 21 € 525

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 80

Korting Prijs per persoon

3e volw in één kamer -€ 105

Opstapplaatsen: G

HOTEL JÄGERHOF***
Ligging: in de omgeving van Weibersbrunn
Uitrusting: gezellig hotel met bar, restaurant, tuin, lift, gratis wifi, 
comfortabele kamers met bad of douche, haardroger, toilet, telefoon, tv, 
kluisje
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen menu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension van de 1e dag avondmaal t.e.m. 5e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit Belgie

Dag 1 • België - Seligenstadt - Weibersbrunn
Vanuit onze opstapplaats rijden we via de Duitse snelwegen naar Seligenstadt. Het mooie centrum bevat resten van het Kaiserpfalz en rond 
de Einharts-basiliek vinden we mooie vakwerkhuizen. Nadien rijden we verder naar Weibersbrunn waar we overnachten in het ***+ hotel 
Jägerhof.

Dag 2 • Wertheim am Main - Miltenberg -  Bürgstadt
Deze voormiddag bezoeken we Wertheim. Met onze gids maken we een mooie wandeling in de historische binnenstad. Facultatief maken we 
nog een boottocht op de Main (± € 10 pp). Nadien brengt de autocar ons tot in Miltenberg, de “houten stad” met een ongerept middeleeuws 
stadscentrum. We rijden verder tot Bürgstadt. Hier bezoeken we facultatief een wijnhuis met uiteraard een proeverij (± € 12 pp).

Dag 3 • Würzburg
Vandaag brengen we een bezoek aan Würzburg. In de voormiddag maken we met onze gids een stadswandeling door de fraaie oude 
binnenstad met haar vele barokgebouwen. Na de middag brengen we een facultatief bezoek aan de Residenz, het meest prestigieuze 
barokke gebouw van Duitsland.(± € 14 pp).

Dag 4 • Waterslot Mespelbrunn - Lohr am Main 
Na ons ontbijt rijden we naar het waterslot Mespelbrunn. Dit kasteel wordt de parel van de Spessart genoemd en werd gebouwd in de 15e 
eeuw. Na dit bezoek houden we nog even halt aan de bedevaartskerk in Hessenthal en rijden we naar Lohr am Main, de poort tot natuurpark 
Spessart. We genieten van de charme van deze betoverende historische binnenstad.

Dag 5 • Aschaffenburg - België
We nemen afscheid van ons hotel en de autocar brengt ons naar Aschaffenburg. We bezoeken facultatief het slot Johannisburg ( ± € 5 pp). 
In dit slot met vierkante hoektorens bevindt zich de grootste Cranach-collectie van Europa. Na ons middagmaal rijden we via de Duitse 
snelwegen naar België.
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