4 DAGEN SPESSART
MD2201 van 19 tot 22 mei 2022

Prijs: 465€ p.p. – Singletoeslag: 60€ p.p.

De Spessart is één van de grootste bosgebieden van Duitsland. Het strekt zich uit over drie deelstaten: Hessen, Beieren en Nordrhein – Westfalen. In de donkere bossen zwierven vroeger vele roversbenden rond en
ontstonden veel sagen en legendes. Ook de hier geboren broeders Grimm tekenden hier vele van hun sprookjes op. Het is dan ook in hun voetsporen, en die van de rovers dat wij deze reis gaan maken.

PROGRAMMA:
Dag 1: Via de Duitse autobanen rijden we naar ons eerste bezoek: Hanau. Onderweg nemen we een ontbijt en maken
de nodige pauzes. Het stadje Hanau is de geboortestad van de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm. Het is ook het
startpunt van de 600km lange sprookjesroute die van hier tot in Bremen voert. Het is langs deze route dat de bekende
broers de volksoverleveringen gingen optekenen, om die dan tot een sprookje om te toveren. Het centrum van de stad
werd in de tweede wereldoorlog zwaar gebombardeerd, zodat er van de toenmalige bebouwing niets meer overschiet.
We maken een wandeling langs de plaatsen waar de Grimm’s actief waren. Daarna gaat het veder naar Steinau, het
stadje waar zij hun jeugd doorbrachten voor een korte verkenning. Naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 2: : Een mooie rit met de bus brengt ons in Lohr am Main, de stad van Sneeuwwitje. Hier maken we met onze gids
een verkennende wandeling door het mooie dorp met zijn vele vakwerkhuisjes. En misschien komen we Sneeuwwitje
wel tegen…
Na nog wat vrije tijd in dit mooie vakwerkstadje rijden we naar het slot van Mespelbrunn. Dit is een zéér authentiek
kasteeltje, middenin de bossen. Op weg hier naartoe wacht ons nog een verrassing… Het kasteel wordt al honderden
jaren bewoond door dezelfde familie en bezit toch wel enkele speciale bezienswaardigheden. Een ware ontdekking.
Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 3: : In de voormiddag bezoeken we de stad Fulda, gelegen aan de gelijknamige rivier. Het wordt ook wel eens de
barokstad genoemd. In het centrum liggen tal van mooie stadsresidenties in de bekende stijl opgetrokken. Ook het
stadsslot met zijn baroktuin zijn een bezoek meer dan waard. Het is hier dat de H. Bonifa-tius zijn discipelen rondt zich
verzamelde. Een parel van een stad die ons zeker zal verbazen. Vrije tijd voor het middagmaal. Op onze terugweg naar
het hotel maken we een mooie rondrit door het Rhöngebergte tot op de hoogste top, de Wasserkuppe, met zijn 950m
de hoogste berg in Hessen. Vanavond worden we nog vergast op een muzikaal intermezzo door een plaatselijke muzikant.
Dag 4: Vandaag nemen we afscheid van de Spessart met een bezoek aan de abdij van Seligenstadt. Deze voormalige
benedictijnen abdij ligt aan de Main. Het is een mooi ensemble van barok gebouwen en – tuinen. We vinden er buiten
de wijnkelder ook nog de basiliek die de relieken herbergt van de H. Marcelinus en de H. Petrus. Ook het stadje zelf is

een bezoek meer dan waard met zijn mooie vakwerkhuizen en historische gebouwen. We nemen ter plaatse nog een
lichte maaltijd alvorens terug huiswaarts te keren.

LANDHOTEL BETZ 3***superior in Bad Soden – Salmünster.
Het hotel is al tientallen jaren in handen van de familie Betz. Hier wacht ons een warm ontvangst met een heerlijke
welkomdrink, U aangeboden door het huis. De mooi uitgeruste kamers beschikken allen over een balkon, een badkamer
met douche, haardroger, gratis wifi en flatscreen TV. Alle kamers zijn met een lift bereikbaar.
Zowel het ontbijt als het avondmaal wordt in de vorm van een buffet geserveerd. Het personeel is steeds behulpzaam,
vriendelijk, en zal ons met veel plezier ontvangen.
De ligging van het hotel tegen een berg, geeft ons een mooi zicht op het dal van de Kinzig en de stad Bad Soden.
De wellness en het binnenzwembad zijn gratis te beschikking, alsook badmantels die op de kamer te vinden zijn.

INBEGREPEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vervoer per comfortautocar
Verblijf in half pension in 3***s Hotel Betz
Ontbijt en picknick dag 1 en middagmaal l dag 4
Muzikale avond in het hotel
Alle excursies en inkomgelden zoals vermeld
Nederlandstalige reisbegeleiding
Gebruik van draadloze headsets

NIET INBEGREPEN
➢
➢

Alle overige maaltijden en dranken aan tafel
Reis- en annulatieverzekering: 28€ p.p. – 31€ voor single

