
5 dagen / 4 nachten
halfpension

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

23 december 21 € 415

30 december 21 € 420

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 45

Korting Prijs per persoon

3e volw. in één kamer - € 80

Kind t.e.m. 2 jaar - € 240

Kind van 3 t.e.m. 5 jaar - € 145

Kind van 6 t.e.m. 11 jaar - € 95

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 5e dag het ontbijt 

Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Dag 1 • België - Oberwolfach
We rijden doorheen Duitsland richting Trier. Naast de vele historische bouwwerken herbergt het aantrekkelijke stadscentrum veel leuke 
winkels en restaurants. Van hieruit zakken we via Offenburg verder af naar Oberwolfach.

Dag 2 • Schwarzwald Hochstrasse - Baden-Baden - Oberwolfach
We volgen de Schwarzwald Hochstrasse, één van de eerste toeristische routes in Duitsland, tot in Baden-Baden. Dit kuur- en vakantieoord 
uit lang vervlogen tijden straalt tegenwoordig weer in volle glorie. We kuieren langs de kerstmarkt en genieten van de sfeer. In de namiddag 
rijden we via de Mummelsee terug naar Oberwolfach.

Dag 3 • Schiltach - Hornberg - Triberg - Wolfach
Na een verkwikkend ontbijt brengt de chauffeur ons naar Schiltach, 
met een mooi historisch vakwerkcentrum. Vervolgens rijden we naar 
Hornberg, waar we een ‘levende’ koekoeksklok kunnen bewonderen. 
We rijden door naar Triberg. In het plaatselijke Zwarte Woudmuseum 
(± € 6 pp) krijgen we wat meer inzicht in de uurwerkmakerij en de 
plaatselijke tradities. We sluiten deze boeiende dag af met een kort 
bezoek aan het centrum van Wolfach.

Dag 4 • Freiburg - Gengenbach
Deze ochtend brengt de chauffeur ons naar Freiburg. Het prachtige 
landschap omsluit hier de al even mooie oude stadskern. We maken 
een wandeling door de oude stad. In de namiddag houden we een 
stop in Gengenbach, waar we de kans hebben om een bezoek te 
brengen aan de ‘Armbruster’s Hoflädele’ stokerij.

Dag 5 • Oberwolfach - België
We maken een mooie rondrit door de Pfalz. Na de middag keren we 
terug naar België.

Kerstfeest
• Op eerste kerstdag genieten we van een 5 gangen feestmenu
• Tweede kerstdag vieren we met een heerlijk 4 gangenmenu.

Nieuwjaarsfeest
• Op oudejaarsavond genieten we van een uitgebreid en verzorgd 5 

gangen menu. We zetten feestelijk het nieuwe jaar in en swingen tot 
in de vroege uurtjes op de live muziek.

• Op nieuwjaarsochtend genieten we van een heerlijk katerontbijt.
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KERST- & NIEUWJAARSFEEST
IN HET ZWARTE WOUD
Duitsland


