
Vogezen & Haut-Königsbou rg

Afreisdata -18107 o 4dagen

De Vogezen staan voor een gastvrij onthaal, bloemenrijke vakwerkhuizen, rijke cultuur en heerlijke Elzasserwijnen. Hoogtepunten van deze

reis zijn het stadje Ribeauvillé op de toeristische 'Route des Vins d'Alsace', de tocht over'les Ballons des Vosges', de hoogste bergkammen
en het bezoek aan het Chàteau du Haut-Koenigsbourg, een knap staaltje van middeleeuwse militaire architectuur en de Rijnvlakte strategisch

dominerend. We logeren in hotel Les Vallées*** in La Bresse, een gereputeerd skistation en in de zomer een paradijs voor wandelaars.

DAG 1 :AFFLIGEM - NANCY- LUttÉVil-le- LABRESSE r(500KM)
vertrek om óu.Via Namen naarArlon, koffiepauze. Door het Groothertogdom en via Metz naar Nancy, residentiestad van de hertogen van Lotharingen. Rit met
het toeristentreintje langs o.m. de kathedraal, het Hötel de Ville, de Arc de Triomphe en bezoek aan de place Stanislas, genoemd naar de Poolse koning Stanislas
Leczinski. Dit plein gaf Nancy uitstraling en is bekend om de vele eeuwenoude gebouwen, smeedwerk en vergulde fonteinen. Vrije lunch. Verder naar Lunéville.
Wandeling in de in Franse stijl aangelegde tuinen van het Chàteau des Lu mières, ooit eigendom van de hertogen van Lotharingen. Via St-Dié-des-Vosges door de
Vogezen naar La Bresse. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in hotel Les Vallées***.

DAG 2: LA BRESSE - GÉRARDMER - BALLONS DES VOSGES - I.A BRESSE I (8OKM)
ontbijtbuffet. Kennismaking met onze verblijfplaats. Naar het kuuroord Gérardmer voor bezoek en boottocht op het gelijknamige Vogezenmeer. Via de Vallée
des Lacs en het skistation van La Bresse naar het verblijfhotel voor middagmaal. 's Namiddags rondrit 'Ballons des Vosges', een bergtocht over de mooiste Voge-
zentoppen zoals de Col de la Schlucht, de Hohneclc de Markstein en de Grand Ballon waarbij een deel van de strategische'Route des Crëtes'wordt aangedaan.
Avond maal, videovoorstel I i ng over de Vogezen en log ies.

DAG 3: LA BRESSE - HAUT-KOENIGSBOURG . RIBEAUVILLÉ. LA ENESSE I (1sOKM)
ontbijtbuffet. Door de Rijnvallei naar de vesting Haut-Koenigsbourg. Geleid bezoek aan dit hooggelegen kasteel met een rijke geschiedenis en prachtige verge-
zichten over de Rijnvlahe en de Elzas. Middagmaal. Bezoek aan één van de mooiste Elzasserstadjes: Ribeauvillé met de vele vakwerkhuizen.0ver de toeristische
'Route du Vin' naar Wintzenheim voor bezoek en proeverij bij een lokale wijnproducent (5 wijnen en een stukje Kugelhopf). Langs de vallei van de Fecht naar
Munster en door het hart derVogezen naar La Bresse. 'Verre de lhmitié', regionaal avondmaal, dansavond en logies.

DAG 4 : LA BRESSE - MONT STE ODILE - STRAATSBURG - AFFLIGEM I (ó00KM)
ontbijtbuffet. Via Colmar en Sélestat naar Ottrott en het klooster Mont Ste 0dile. Deze bedevaartplaats is een cultureel en spiritueel hoogtepunt in de Vogezen.
Bezoek aan het klooster ep aan de 'mur paiënl de mysterieuze heidense mu ur. Verder naar Straatsburg, de hoofdplaats van de Elzas. Geleid bezoek aan de gotische
kathedraal Notre Dame de Strasbourg èn wandeling langs o.m. de oudste wijk' an de stad,'Petite F?nce' metvele bloemenr'rjke vakwerkhuizen. Middàgmaal.
Door de Savernestreek naa r Th ionvi I le en Arlon, avondstop. Over Na men naar Affligem. Aan komst omstreeks 20u30.
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welkomstdran kje, rit toeristentrei ntje in Nancy,

inkomgelden volgens programma,
videovoorstel I i ng, boottocht,

uitgebreide wijnproeverij, wijn en water bij alle
maaltilden en koffie bij de middagmalen,

afscheidsgesche n k, da nsavo nd
en toeristen belasti ng i n beg repen

PRIJS PER PERSOON

VBK-

€ 536

€ 536

sinqle +€81
3e persoon in kamer -€48
kinderen -12j/kamer 2 volwassenen - €73
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