5 dagen Sauerland all-inclusive
Bad Laasphe - Dillenburg – Hochsauerland – Kahler Asten – Atta Hohle –
Biggesee – Drachenfels – Köningswinter – Bad Arolsen

€385,- p.p.

Het Sauerland heeft een zeer afwisselend landschap,
dat voor het grootste gedeelte bestaat uit een
middelgebergte met toppen tot ruim 800 meter, met
daartussen diepe dalen. Uitgestrekte bossen, groene
weiden, glasheldere beken en rivieren, prachtige
stuwmeren, het Sauerland heeft het allemaal. Naast
deze prachtige natuur zijn er ook pittoreske dorpjes en
stadjes, prachtige boottochten en mooie
bezienswaardigheden. Dat doen we vanuit het
uitstekende Hotel Am Fang in het plaatsje Bad Laasphe.

✓ All-inclusive
✓ Mooie excursies in het
Sauerland
✓ Bezoek diverse
plaatsjes
✓ Inclusief goed
afscheidsdiner
✓ Luxe comfort Class
touringcar

Hotel Am Fang ****
Hotel Am Fang is een 4-sterrenhotel in het pittoreske Bad Laasphe, Het hotel
staat aan de rand van het bos en aan de zonnige zijde van het
Rothaargebergte, van waaruit u direct de mooiste wandelpaden kunt
volgen.
Het AM Fang-team, bestaande uit Nederlandse en Duitse professionals, kijkt
ernaar uit u te mogen ontvangen. Hotel AM Fang ligt in het orginele stadje
Bad Laasphe, dat door zijn historische binnenstad met karakteristieke
vakwerkhuisjes en zijn status als officieel kuuroord, uw verwachtingen zal
overtreffen. In het stadje zijn diverse musea, zoals het radiomuseum en het
paddenstoelenmuseum, te bezichtigen. De omgeving staat bekend
vanwege de mooie afwisseling in naald- en loofbomen, waardoor elk
seizoen u weer betovert. Een mooie wandeling is het sculptuurwandelpad,
dat u in twee uur durende wandeling langs diverse kunstwerken voert.
Kortom, Bad Laasphe en omgeving heeft ieder seizoen van het jaar veel te
bieden.

Reisplan Sauerland all-inclusive

Dag 1: Nederland – Dillenburg - Bad Laasphe
Vanuit de door u gekozen opstapplaats rijden we via Dillenburg naar Bad Laasphe.
Dillenburg is een fraai stadje dat onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van de
Oranjes. U kunt hier het slot dat in 1240 door Hendrik ‘de Rijke’ Graaf van Nassau werd
gebouwd bezoeken (optioneel ca. €4,00). In 1533 werd Willem van Oranje-Nassau in
het slot geboren. Aansluitend gaan we verder naar ons hotel in het Sauerland. ‘s
Avonds geniet u van een heerlijk buffet in het hotel.

Dag 2: Hochsauerland Höhnestrasse – Kahler Asten
Na het uitgebreide ontbijtbuffet staat de touringcar gereed voor een leuke
dagexcursie. Vandaag rijden we via de Hochsauerland HöhenstraBe en de Kahler
Asten, de hoogste berg van het Sauerland, naar Winterberg. Om daar de omgeving
te verkennen. Via een mooie route rijden we terug naar het hotel om wederom te
genieten van het diner.

Dag 3: Atta-Höhle - Biggesee
Vanochtend rijden we naar Attendorn waar u een bezoek kan brengen aan
Duitslands grootste onderaardse wereldwonder: de druipsteengrot Atta-Höhle
(optioneel ca. €10,00). Ontdek het fascinerende kalksteenparadijs in het zuidelijke
Sauerland; de grootste onderling verbonden grottensysteem van Duitsland. De Attagrot werd per toeval ontdekt. ‘s middags rijden we naar de Biggesee waar u een
boottocht kan maken (optioneel, kosten ca. €9,- p.p.). Terug in het hotel kunt u nog
even heerlijk ontspannen alvorens u gaat aanschuiven aan het avondeten.

Dag 4: Drachenfels - Köningswinter
Na het ontbijt rijden we naar Köningswinter waarbij we het Zevengebergte bezoeken.
Ten Zuidoosten van de stad Bonn en ten Oosten van het stroomgebied van de Rijn is
het Siebengebirge (Zevengebergte) gelegen. Dit gebergte wat behoorde bij de
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is miljoenen jaren geleden ontstaan en telt meer
dan veertig heuvels en bergen. De bekende Rijnstadjes Bad Honnef en Köningswinter
zijn gelegen aan het begin van het Zevengebergte langs de Rijn. Met een tram kunt
u naar boven gaan en optimaal genieten van het uitzicht op de rijn. (optioneel ca.
€10,-). In de middag maken we nog een rondrit door Köningswinter.

Dag 5: Bad Arolsen – Nederland.
Aan alles komt een einde en zo ook aan deze vakantie. Na het ontbijt nemen we
afscheid van Bad Laasphe en rijden we naar Bad Arolsen, een belangrijke plaats in
de geschiedenis van het Huis van Oranje. In Slot Arolsen werd in 1858 Koningin Emma
geboren. (optioneel ca. €8,00 p.p.) Het kasteel stamt uit de 18e eeuw en is Barokstijl
gebouwd. Tot 1918 diende het als residentie van de Familie Waldeck-Pyrmont.
Aansluitend is het dan echt tijd om weer naar Nederland te rijden. In Deurne wacht
ons nog een afscheidsdiner en kunt u nog even napraten over deze vakantie.

Busreis specificatie
Inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4x overnachting in een 2-pers. Kamer met douche en toilet
4x ontbijt
4x 3-gangen diner-buffet
Koffie met gebak tussen 16:00-17:00 uur
Gratis drankjes tussen 15:00-24:00 uur (Bosch bier, huiswijn, frisdrank, amaretto, rum,
jägermeister, port, koffie, thee)
Vrij toegang tot zwembad, sauna, fitness en kneippruimte
Gratis uitstapboekje ter waarde van €2,50
Gratis Wifi
Genoemde excursies, exclusief entreegelden
Luxe Comfort Class touringcar met chauffeur
Afscheidsdiner in Nederland
Tol
Toeristenbelasting

Niet inbegrepen
•
•
•
•
•

Entreegelden
Optionele excursies
Verzekeringsgelden
Uitgaven van persoonlijke aard
Toeslag 1-persoonskamer €20,00 per nacht

Reisinfo
Reisminimum

Het minimum aantal deelnemers voor deze prijs bedraagt 30 personen. Bij
meer personen zal de prijs voordeliger worden. Bij minder personen
verhoogd.

Prijs

€385,00 per persoon

