Nazareth Cars’
prachtige najaarsreis in vol pension

Schwarzwald
Zwarte Woud ê Duitsland
10 11 12 13 14 november 2021

www.nazarethcars.be

Steenweg Deinze 146 | Nazareth
09 384 73 74
verzekerd bij garantiefonds reizen
vergunning 3595

woensdag
10
november

Nazareth - Oberwolfach

Vertrek om 05:00 uur te Nazareth .
Ontbijt onderweg en comfortstop .
Middagmaal in Strasbourg . Na de maaltijd een bezoek aan
Strasbourg .
Vandaar naar ons hotel in Oberwolfach .
Avondmaal in het hotel .

donderdag
11
november

Oberwolfach – Triberg

Na het ontbijt bezoeken we de Dorotheenhütte in
Wolfach.
We krijgen een rondleiding in de glasblazerij en de
kerststallenshow.
Middagmaal in het hotel.
In de namiddag brengen we een bezoek aan Triberg
en de Kukuksklokkenwinkel ‘Haus der 1000 Urhen’.
Avondmaal in het hotel.

Oberwolfach - Freudenstadt
vrijdag

Bij droog weer bezoeken we eerst

12

het wolf- en berenpark en rijden we nadien

november

richting Freundenstadt.
Middagmaal in een typisch plaatselijk restaurant.
‘s Namiddags is er tijd voor een bezoek aan de
stad en shopping voor de liefhebbers.
Avondmaal in het hotel.
Na het avondmaal is er dans en muziek voorzien .
zaterdag
13
november
Oberwolfach – Schramberg
- Gengenbach

zondag
14
november

In de voormiddag bezoeken we het
automuseum te Schramberg.
Middagmaal in het hotel. Na de middag
rijden we naar het prachtige stadje
Gengenbach. Daarna houden we halt bij

Oberwolfach – Metz
- Nazareth

Na het ontbijt en inladen,
vertrekken we naar Metz.
Middagmaal en bezoek aan de
stad.
Daarna gaat het richting
Nazareth met nog een laatste
stop voor een belegde boterham.

een likeurstokerij waar we kunnen
proeven en kopen. Avondmaal in het
hotel.

Nazareth Cars

€ 660

Inschrijven kan tot 25 september 2021
door overschrijving van € 160 op
BE84 8905 0407 3059

Mededeling ê ‘Zwarte Woud + naam ‘

Inbegrepen
vervoer met luxe autocar
verblijf in typisch hotel van de streek
op basis van tweepersoonskamer*
vol pension van vertrek tot terugkeer
êtafeldranken niet inbegrepen ê
gidsbegeleiding gedurende de hele reis
ontbijt en aperitief op de autocar
alle inkomgelden en dansavond hotel
*opleg éénpersoonskamer: € 40

Ingeschreven in
2020?
Graag telefonisch
bevestigen!

