Reisgroep Veldhoven

8-daagse busreis naar het Schwarzwald
maandag 18 april t/m maandag 25 april 2016.
Het Schwarzwald is het land van de
natuur, vakwerkhuizen, klederdracht en de Schwarzwälder Kirschtorte. Je wordt elke dag verrast
door de onverwachte natuurlijke
schoonheid. Dichte bossen, bergen,
smalle riviertjes en groene dalen
bepalen het beeld.
18 april 2016 – Heenreis Veldhoven-Bernau
Vertrek vanuit Veldhoven. Onderweg wordt een tussenstop gemaakt
voor koffie/thee en gebak.
In het begin van de avond is de aankomst bij Hotel-Landgasthof Adler
in Bernau. Een hotel met familiaire uitstraling in typisch “Schwarzwälder Stil'. Na het diner wordt de avond naar eigen inzicht besteed.
19 april 2016 - Triberg en Furtwangen
In de ochtend rijden we naar Triberg. Hier
bezoeken we ’s werelds grootste koekoeksklok.
Deze indrukwekkende klok is zo groot als een
woonhuis! We bekijken ook de hoogste
waterval van Duitsland. Het water stort hier
maar liefst 163 m naar beneden. Aansluitend
rijden we naar Furtwangen, waar we een bezoek
brengen aan het “Uhrenmuseum”. Via een
mooie route komen we in Donaueschingen,
waar één van de langste rivieren van Europa ontspringt: De Donau.

We maken hier een korte stop bij de bron, de Donauquelle, waarna
we terug zullen keren naar ons hotel.
20 april 2016 - Boottocht Titisee
We rijden voor een rustige dag
naar het gezellige Titisee. Het
gelijknamige meer met een
diepte van ruim 20 m, ontstaan
uit de voormalige Feldberggletsjer is één van de bekendste
en mooiste meren van het
Schwarzwald. We maken een
gezellige boottocht over het
meer en genieten van koffie of thee met Schwarzwälder Kirschtorte.
In de loop van de middag rijden we terug naar ons hotel in Bernau.
21 april 2016 - Rheinfall Schaffhausen en Mainau

Een lange, maar indrukwekkende dag. Na het ontbijtbuffet rijden we
naar Schaffhausen, bekend om de magnifieke Rheinfall. Deze 150
meter brede en 23 meter hoge waterval is de grootste van Europa.
Er is een wandelpad langs de rotsen en hoog boven het snelstromende water van de Rijn. Spectaculair!
Hierna brengen we een bezoek aan Mainau, gelegen in de Bodensee.
Het eiland, met subtropisch klimaat is het privébezit van de familie
Bernadotte. Het telt 45 hectare aan bloemenperken en is begroeid
met de meest exotische planten en bomen. In het palmenhuis, met
een naastgelegen vlindertuin, vinden wij een verzameling van ca.
1200 soorten orchideeën. Verder zijn het kasteel, de barokke kerk en

diverse torens de moeite waard om
te bezichtigen. Aan het einde van de
middag keren we terug naar ons
hotel.

22 april 2016 - Feldberg, Belchen en St. Blasien
Vandaag maken we een tocht naar de
schitterende natuur van het Hochschwarzwald. Zoals de naam al zegt: het hoogste
gebied van het Schwarzwald. Hoge toppen,
watervallen, lieflijke dorpjes en beboste
hellingen wisselen elkaar hier af. Via een
schitterende route, waarbij we o.a. de
Feldberg passeren (met bijna 1.500 meter
het hoogste punt van het Schwarzwald),
naar Belchen vanwaar wij een fantastisch
uitzicht hebben. Uiteraard brengen wij een
bezoek aan de plaatselijke Dom.
23 april 2016 - Schauinsland, Münstertal en Freiburg
Via een mooie route door het
dichtbeboste Münstertal met
steile wanden en een prachtige,
bochtige weg rijden we naar
Freiburg dat wordt beschouwd
als de hoofdstad van het
Schwarzwald. De Münsterplatz is
het hart van de oude stadskern
met schilderachtige straatjes en mooie gevels. We maken o.l.v. een
gids een mooie stadswandeling. Daarna was er de tijd om op eigen
gelegenheid de stad te bekijken met de grote gotische kerk, het
aartsbisschoppelijk paleis en het historische Kaufhaus dat vroeger
fungeerde als douane- en magazijngebouw.

24 april 2016 - Route des Vins: Riquewihr, Kaysersberg en Colmar
We steken de Rijn en daarmee de
Franse grens over en rijden al gauw
op de prachtige Route des Vins, die
zich slingert door de wijngebieden
en langs romantische Elzasser wijndorpjes. Onderweg worden diverse
stops gemaakt, onder andere in
Kaysersberg en Riquewihr.
Riquewihr is met haar ommuurde centrum en kleurige vakwerkhuizen een typisch Elzasser wijndorp en één van de mooiste dorpen
op de Route des Vins. Vervolgens rijden we naar Colmar, de
bekendste stad van de Elzas. In de mooie oude binnenstad staan vele
historische vakwerkhuizen. Het museum Unterlinden toont een
collectie van middeleeuwse schilders en beeldhouwers en het
beroemde Isenheimer altaar. Aan de andere kant van de stad ligt
“Klein Venetië” met het riviertje Lauch en de kleurige vakwerkhuizen,
bruggetjes, bonte bloembakken en weinstuben. Het is een feest om
daar doorheen te wandelen. Via Neuf-Brisach rijden we terug naar
ons hotel.
25 april 2016 - Terugreis
Vanuit Bernau terug naar huis.
In Speyer maken we een
tussenstop en brengen een
bezoek aan de imposante
Dom
In Vaals genieten wij van het
afsluitende diner.

