Nieuwsbrief 1

Vijf dagen Frankenland (Duitsland).
Begeleide reis met autocar, vijf dagen van maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november 2018.
! Nog 2 plaatsen vrij !
LG-Herenthout heeft een overeenkomst gemaakt met Carolus-Reizen: we hebben voor de periode van 28/10 tot
1/11/2018 een optie genomen op een autobus met 46 plaatsen voor een reis door Frankenland. Reserveren kan door
storting van € 200 per deelnemer op rekening KBC BE63-7333-1612-0808 op naam van Landelijke Gilde Herenthout
met in de mededeling: “Frankenland 2018” en de namen van de deelnemers.
De totale prijs op basis van vol pension en dubbele kamer is € 500. De reis- en annuleringsverzekering kost € 22,50
per deelnemer. Indien we 44 inschrijvingen noteren is deze in de prijs inbegrepen en wordt voor diegenen die al een
verzekering hebben, deze € 22,50 terugbetaald. Het maximum aantal deelnemers is 46.
Frankenland
Vorig jaar hadden we zes leerrijke, maar vermoeiende dagen in Rome. Bovendien was het bijna
niet mogelijk om ’s avonds gezellig bijeen te zitten in hotel ‘Church Palace’. Om het evenwicht te
herstellen brengen we nu vijf dagen door in het gastvrije Frankenland. Dit heuvelachtig gebied in
het noorden van de Duitse deelstaat Beieren is een veelzijdige streek. Heerlijke natuur gecombineerd met een ontdekkingstocht langs pittoreske plaatsen met een rijk verleden waaronder
Bayreuth, Coburg en de betoverend mooie stad Bamberg. Niet te missen zijn de kloosters, kerken,
kastelen en de bisschoppelijke residenties. Bovendien worden we uiterst gastvrij onthaald in ons
hotel waar een familiale sfeer troef is.

Voor verdere verkenning:
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bamberg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coburg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bayreuth_(stad)

Programma (wijzigingen in het programma zijn nog mogelijk)
1e dag
Vanuit onze opstapplaatsen rijden we via Aken, Keulen, Frankfurt naar Würzburg. Facultatief middagmaal onderweg. Vervolgens rijden we verder via
Bamberg naar ons Hotel/Gasthof Vierjahreszeiten in Breitengüssbach waar we hartelijk begroet worden door de familie Haderlein-Geppert.
2e dag
Na een verzorgd ontbijt brengen we een bezoek aan de 1000 jaar oude bisschops- en keizerstad Bamberg. Deze stad, UNESCO Werelderfgoed en
gelegen op 7 heuvels, wordt ook wel het ‘Frankische Rome’ genoemd. De wirwar van pleinen en kronkelende, smalle steegjes, prachtige, middeleeuwse
en barokke gevels zijn inspirerend voor een mooie stadswandeling. De bijzondere hoogtepunten zijn het oude stadhuis midden in de rivier, de prachtige
rozentuin van de Nieuwe Residentie, de Oude Hofhouding met zijn middeleeuwse uitstraling, Klein Venetië aan de oever van de rivier en de St.
Michaelskerk. Tijdens het middagmaal genieten we van Frankische specialiteiten. In de namiddag brengen we een bezoek aan kasteel Seehof, een
statig paleis gebouwd als zomerverblijf voor de Bambergse prins-bisschop. We bezoeken de gerestaureerde appartementen en de ‘White Hall’ met
de virtuoze plafondschildering van Giuseppe Appiani. De voormalige rococotuin getuigt van een bijzondere pracht en praal. Avondmaal en overnachting.
3e dag
Alvorens we ons begeven naar Coburg maken we een stop aan de Basiliek Vierzehnheiligen, een bedevaartskerk naar het ontwerp van Balthasar
Neumann en gewijd aan de 14 noodhelpers. Het rococo-genade-altaar wordt omgeven door de beelden van de patroonheiligen. We maken een
geleide stadswandeling langs het historische raadhuis, het standbeeld van Prins Albert, het Münzmeisterhaus, één van de oudste vakwerkhuizen van
Duitsland, de eerbiedwaardige Moriz-kerk, het Ehrenburg en de imposante Schlossplatz naar de marktplaats. Na het middagmaal brengen we een
bezoek aan de stadsresidentie slot Ehrenburg waar we op zoek gaan naar sporen van hertogen en hertoginnen en van koningen en koninginnen.
4e dag
We rijden door de mooie landschappelijke Fränkische Schweiz, een romantisch middelgebergte bepaald door het tijdperk van de witte Jura met zijn
kalkrotsen, karstbronnen, diep ingesneden dalen en grotten met druipsteenformaties, naar Bayreuth en komen hier meer te weten over de stad van de
beroemde componist Richard Wagner. Na het middagmaal wandelen we langs de voornaamste bezienswaardigheden naar het Festspielhaus voor een
geleid bezoek. Avondmaal en overnachting.
5e dag
Na een verzorgd ontbijtbuffet vatten we de terugreis aan met een stop aan het cisterziënzerklooster van Ebrach. Dit barokke kloostergebouw wekt de
indruk van een groots paleis en toont van buitenaf middeleeuws, maar éénmaal binnen is het een creatie van de latere 18e eeuw waar de overgang van
rococo naar neoclassicisme duidelijk zichtbaar is. Na het bezoek rijden we verder huiswaarts met nog een broodmaaltijd onderweg.

Info Hotel:

http://vierjahreszeiten.de/

Hotel - Gasthof Vierjahreszeiten
Familie Haderlein & Geppert
Am Sportplatz 6, 96149 Breitengüßbach
Email: info@vierjahreszeiten.de
Tel: 0049/ 95 44 / 92 90

WIR BEGRÜßEN SIE…in unserm kleinen, charmanten, familiär geführten Hotel
Vierjahreszeiten *** in Breitengüßbach bei Bamberg.
Wir haben es freundlich, gemütlich und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet.
Unser Haus liegt kurz vor den Toren Bambergs, unmittelbar am Mainradweg und
ist Ihr idealer Standort für alle Ausflüge in das schöne Frankenland. Die Domstadt
Bamberg ist nur wenige km entfernt und bequem von Breitengüßbach aus zu
erreichen.

Inbegrepen:
Niet inbegrepen:
° tafeldrank
° middagmaal 1ste dag
° mogelijk bijkomende inkom gelden
° reis verzekering: € 22,50 bij minder dan 44 deelnemers.
° single: + € 48, 3de persoon op de kamer - € 54

° vervoer heen met luxe autocar
° vervoer ter plaatse met eigen luxe autocar
° hoteldiensten basis vol-pension vanaf
avondmaal 1e dag t/m middagmaal 5de dag
° Inkomgelden: kasteel Seehof, slot Ehrenburg,
Festspielhaus Bayreyth, klooster Ebrach.

° begeleiding vanaf vertrek.
° Af en toe traktatie vanuit de kas.

- -- - reservatie Frankenland - - - - - - - - zondag 28 oktober tot donderdag 1 november 2016 - - - - in te vullen vóór vrijdag 2 februari 2018 - - - - - -

Voor- en Achternaam(en) .....................................................................................................................................
Geboortedatum1 ............................................

eventueel (Geboortedatum2 ............................................)

Adres

.............................................................................................................................................

Tel

....................................................................... GSM ......................................................................

Reserveert voor de reis naar Frankenland van zondag 28/10 tot donderdag 1/11/ 2018
met ......................personen.
En betaalt hiervoor € 200 x

......... personen = € ............................................

Aankruisen indien je een eigen reis- en annuleringsverzekering, en wij niet voor een verzekering moeten zorgen.

