
4 dagen / 3 nachten
halfpension

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

29 november 21 € 318

06 december 21 € 318

13 december 21 € 318

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 33

Opstapplaats: D

HOTEL ZUM WALKENSTEIN*** 
Ligging: in een prachtige vallei aan de rand van het plaatsje Oberwolfach
Uitrusting: familiaal gerund hotel met restaurant en bar, stijlvolle en rookvrije 
kamers, badkamer met douche en toilet, haardroger, radio, tv en meestal 
balkon (rookvrij)
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu
Extra: kleine fakkelwandeling met 1 Glühwein

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 4e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Dag 1 • België - Baden-Baden - Oberwolfach
Voor de middag rijden we doorheen België en Duitsland richting Baden-Baden, waar we in de vroege namiddag aankomen. We nemen de 
tijd om de mooie stad te verkennen en met volle teugen te genieten van de prachtig gedecoreerde kraampjes met kerstversiering, gesneden 
artikelen, typische gerechten en liefdevol geproduceerde ambachten. Nadat we de sfeer hebben opgesnoven, rijden we verder naar ons 
hotel in Oberwolfach.

Dag 2 • Freiburg - Furtwangen
Na een verkwikkend ontbijt staat Freiburg op het programma. Dit charmante stadje heeft heel wat te bieden en sluit fantastisch aan bij het 
adembenemend mooi landschap. De spits van de Unsere Liebe Frau Munster is letterlijk de kroon op het werk. Het is een waar genot om 
rond te struinen op de plaatselijke kerstmarkt. In de namiddag brengt de chauffeur ons naar Furtwangen. Hier brengen we een vrij bezoek 
aan het ‘Deutsches Uhrenmuseum’ (± € 6 pp).

Dag 3 • Wolfach - Gengenbach
Éénmaal aangekomen in Wolfach gidst onze reisleider ons doorheen de stad. Aansluitend brengen we een facultatief bezoek aan de 
Dorotheenhütte (± € 5 pp). Na de middag vervolgen we onze weg naar Gengenbach, waar we de grootste adventskalender ter wereld 
ontdekken. Nadien is er een facultatief bezoek aan een plaatselijke Brennerei.

Dag 4 • Oberwolfach - België
We vatten onze terugreis aan en rijden via Duitse autosnelwegen terug naar België.
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