
ZWARTE WOUD

VAN 6 TOT EN MET 10 april 2020

PROGRAMMA
Maandag 6 april 2020 
Vertrekken per bus via Brussel en Namen naar Wanlin en gaan zo door naar 
Groothertogdom Luxemburg.

De opstapplaatsen worden bepaald aan de hand van de inschrijvingen.

Onderweg kan u genieten van een lekker ontbijt waarna we
verder gaan, de Franse grens over en passeren we Metz, Nancy
en Epinal. Ook de prachtige Vogezen komen we voorbij. Daarna
langs de Moezevallei en gaan via Col de Bussang en Mulhouse
naar de Duiste grens.

Hierna via de E35 naar Freiburg, de hoofdstad van het Zwarte
woud waar we een bezoek hebben gepland en waar u kunt
genieten van wat vrije tijd.

Na deze eerste dag gaan we via Waldkrich naar Oberwolfach waar het avondmaal en 
de overnachting gaan plaatsvinden.

Dinsdag 7 april 2020
Om de vakantie mooi te beginnen, hebben we een uitstap gepland naar Feldberg met 
bezoek aan het ‘Haus der Natur Feldberg’ waar zich het hoogste punt van het Zwarte 
Woud  bevindt.

Van de ene prachtige locatie naar de andere rijden we vervolgens naar Sankt 
Blasien. Hier bezoeken we het prachtige kuur- en wintersportoord, met zijn prachtige 
Dom en klooster was het ooit het belangrijkste van het Zwarte Woud.

Vervolgens rijden we naar Schluchsee, een mooi ontspanningsoord aan het 
gelijknamige meer. Hier is er de gelegenheid tot een boottocht op het grootste meer 
van het Zwarte Woud. Na deze geweldige belevenissen passeren we Titisee op 
wegnaar Oberwolfach voor het avondmaal en overnachting.

  



Woensdag 8 april 2020 
Ontbijt. Met onze buik goed vol, volgt er een uitstap naar Triberg,  de parel van het 
Zwarte Woud. Hier krijg je de gelegenheid tot het maken een wandeling langs de 
beroemde watervallen van Duitsland. 
Aansluitend is er gelegenheid om het bekende
Heimatmuseum van Triberg te bezoeken, waar je de
prachtige verzameling uurwerken kan bewonderen. 

Nog wat vrije tijd om andere schoonheden te ontdekken
en hierna keren we terug naar Oberwolfach. 

Onderweg houden we nog een tussenstop aan de
grootste koekoeksklok ter wereld. Eenmaal terug in het
hotel genieten we van ons avondmaal en overnachting.

Donderdag 9 april 2020
Ontbijt. Doorheen het Wolfachdal gaan we naar Gutach, met bezoek  aan het 
VOGTBAUERNHOF, een openluchtmuseum waar je op
eigen tempo kennis maakt de oude “ Schwarzwald
-boerderijen“. 

Daarna genieten we tijdens onze panoramische rit van
het prachtige Simonswald, op weg naar ons hotel het
avondmaal en overnachting.

Vrijdag 10 april 2020
Om de laatste dag goed te beginnen hebben we eerst een lekker ontbijt, bagage 
inladen en we vertrekken langs de Schwarzwaldhochstrasse naar de Mummelsee, 
waar er een kort bezoek gepland staat. 

Hierna zetten we koers richting Baden-Baden, het
mondaine kuuroord, vrij bezoek.

Nadien vertrekken we richting de Duits-Franse grens via
Metz, Longwy en Arlon. Onderweg is er de gelegenheid tot
een avondmaal. 



 PRAKTISCHE INFORMATIE
– Deze activiteit is voor leden en niet-leden
– Reservatie na betaling op het rekeningnummer: BE33 0014 2350 8746
– De prijs per persoon bedraagt 490 euro voor een dubbele kamer en                
supplement single bedraagt 50 euro.
– Inschrijven TEN LAATSTE OP 29/02/2019

INBEGREPEN IN DE PRIJS

– Ontbijtbuffet

– Reisleider

– Luxe autocar

– Avondmaal

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS

– Persoonlijke uitgaven

– Middagmaal

OPGELET: ER IS GEEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORZIEN!

ONZE GEGEVENS

Gilbert Vandervelpen – S-Plus en S-Sport coördinator regio Tienen

De Brouwerstraat 37, 3300 Tienen

016/81.99.49 – 0476/29.93.87

gilbert.vandervelpen@skynet.be


